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A XXI. sz{zad első évtizedéről
Mesterségesen v{ltozó élet
bolygónkon
(Szacsky Mih{ly)
A Vil{gegyetemben a „földi életet” egyedül{llónak tekinthetjük. A
csillag{szok a lehető leggondosabb tanulm{nyoz{ssal sem fedeztek fel
Földünkhöz hasonló bolygót, amin az élet jeleit lehetne megfigyelni.
Honnan ez a csoda? A bonyolult értelmezések helyett helyezzük
tud{sunkat a természet megfigyelésére és a természeti törvények
tanulm{nyoz{s{ra.
Ismert, hogy a földi élet alapjai: a légkör, a víz, a talaj összetétele, a Nap
sug{rz{sa {ltal kialakult viszonylagos szűk hat{rok között mozgó
hőmérsékleti egyensúlyi helyzet.
A kialakult viszonylagos természeti egyensúlyban jelent meg az élet a maga
bonyolult, de rendezett form{j{ban. Az életfolyamatoknak saj{tos jellemzői vannak.
Az élet fő jellemzői, hogy pl. az anyag mindh{rom halmaz{llapota jelen van az
organikus folyamatokban. Ezt többféle megközelítésben is értelmezhetjük, úgymint
az élet alapfeltétele az elemek körforg{sa és az ezzel j{ró anyagcsere folyamatok
szakadatlan mivolta. A felhalmozott emberi tud{s mely a természet vizsg{lat{n és
azok megismerésein alapszik azt is vil{goss{ tette, hogy ezek a folyamatok mind
egyediek, soha meg nem ismételhetőek és előre valószínűsíthető v{ltoz{sokon
mennek keresztül. Ezt nevezzük az élet megújul{s{nak és fennmarad{s{nak. Ezek
a bonyolult folyamatok, leegyszerűsítve, a teljes biológiai földi rendszer körforg{s{ra
és egyensúlyi {llapot{ra alapozódnak. Az élet fennmarad{s{nak és sokszínűsége
alapja az ember, növényzet, {llatvil{g, mikrob{k folyamatos v{ltoz{sa az t{pl{lék
l{ncolatnak megfelelően. Az ember és még sz{mos faj kiszolg{ltatott helyzetben van,
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mert önmaga a szervetlen környezetből nem tudja fenntartani önmag{t, teh{t
biológiai t{pl{lékra van szüksége.
Az élet fennmarad{sa és annak kiegyensúlyozott folyamata megköveteli, hogy az
elemek, szén-nitrogén,-oxigén,stb. körforg{sa a természetben az egyensúlyi {llapotot
fenntartsa.
A XXI. sz{zad első évtizedében jelent meg annak a gyanúja, hogy egyensúlytalans{g
kezd kialakulni, amit az emberi cselekedetek és beavatkoz{sok rov{s{ra lehet írni.
Óvatos megítélés alapj{n is azt érzékelhetjük, hogy a természettudom{nyok, de még
az orvos tudom{ny is ezeket a tényszerű ismerteket szinte feledve m{s értelmezések
mentén prób{lja a természetet és annak törvényeit {tírni.
Ez nem felelőtlen kijelentés. Az élet fennmarad{s{nak négy alappillére, a légkör,
vízkészletek, biológiai sokszínűség, valamint a klimatikus viszonyok egyensúlyi
{llapota felbomlóban van. Az összetett természeti és életfolyamatok v{ltoz{sa
okozhatnak azonnali katasztróf{kat, rövid idő alatt végbemenő visszafordíthatatlan
v{ltoz{sokat, de közép és hosszú t{vú végleges {talakul{sok sem z{rhatóak ki. A
természetben megfigyelhető v{ltoz{sok szinte minden módozat{val és elemével
tal{lkozhattunk az elmúlt 10 évben. Sajn{latosan a tudom{nyok sok esetben azzal a
megtévesztéssel élnek, hogy a jövő tudom{nya pl. a széndioxid egyensúlytalans{g
problém{j{t meg tudja oldani, sőt azt sejtetik, hogy az ember uralkodni tud a
természet felett.
Emeljünk ki néh{ny súlyos kock{zati tényezőt:
Légkör: A levegő összetétele kismértékű ingadoz{sokkal, viszonylagos stabilit{ssal
rendelkezik, rendelkezett. A légkörben meghat{rozott ar{nyban volt jelen a
nitrogénen kívül az oxigén és a széndioxid (egyéb g{zokra is jellemző egyensúly). A
széndioxidot és az oxigént azért szükséges kiemelni, mert az élet alapj{nak
tekinthetjük. A két kiemelt g{z az földi élet alapj{t képező szén különféle
{tmeneteinek alapj{t jelenti, miközben a körfolyamatban az oxigén ismét visszakerül
a légkörbe. Napjainkban m{sról sem hallunk, mit arról, hogy a széndioxidot meg kell
kötni. A tudom{nyos fant{zi{l{sok minden esetben kifelejtik azt, hogy a széndioxid
megkötésénél biztosítani kell a szabad O² visszajuttat{s{t a légkörbe. Sz{mos
vitafórumon feltettem a kérdést, hogy a széndioxid hogyan keletkezik. A v{lasz csak
egy lehet, hogy a különféle szénvegyületek esetében az oxidatív folyamatok hat{s{ra
keletkezik a g{znemű széndioxid, leegyszerűsítve minden fosszilis és éghető
szénvegyületet, ha elégetjük, akkor oxidatív folyamat jön létre széndioxid
melléktermékkel. Ha sok éghető anyagot égetünk akkor sok széndioxid keletkezik,
ha sok széndioxidot megkötünk, valamilyen anyagba, akkor sok oxigén nem kerül
vissza a légkörbe. Ez utóbbi igen egyszerű levezetés is megzavarja azokat, akik a
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széndioxid kvót{k ad{s-vételével foglalkoznak. Haz{nk lassan a relatív széndioxid
kibocs{t{s területén előkelő helyt fog betölteni a nemzetközi gazdas{gi életben, mert
a pusztuló és ellopott, és eltüzelt erdeinkben a természetes széndioxid és oxigén
körforgalom folyamatosan csökken. Azt se feledjük, hogy a növényvil{gon kívül
elsősorban az emlősök esetében is oxidatív életfolyamatok zajlanak. Teh{t az ember
is az anyagcseréje folyam{n folyamatosan oxid{l és a légzésfrekvenci{j{nak
megfelelően folyamatosa széndioxidot bocs{t ki. Az élettudom{nyokkal foglalkozó
kutató nehéz szívvel írja le, de a fehérje elő{llító üzemekben (setés - szarvasmarha
telepek, baromfifarmok, ahol az ember teljes felsőbbrendűségét éli ki a természet
felett), rendkívül nagy a g{zanyagok kibocs{t{sa. A széndioxidon felül egyéb
g{znemű anyagok is lékkörbe kerülnek, mint pl. a met{n. Tudom{nyos fórumokon
kellet azzal szembesülni, hogy egyes tudósok ezekkel a tényezővel nem sz{moltak,
igaz, hogy ezek a „szakemberek” a teljes természet {talakít{s{n f{radoznak, vagy
fant{zi{lnak.
Víz: A földünket körbevevő g{zréteg és vízkészleteink is egyensúlyt kellene, hogy
képezzenek. A víz körforg{sa is az élet körforg{s{nak egyik nélkülözhetetlen eleme.
A vízp{ra légkörbe kerülése és azok felhőkbe rendeződése és az ezzel j{ró
szélviszonyok és esőzések is a természet körforg{s{nak alapfeltétele és ez a
körforg{st is mint mindent, a természettel és az élettel kapcsolatban a nap sug{rz{sa
tart fenn. Az emberi tevékenység hat{s{ra sz{mos szennyező anyag kerül
folyamatosan és szakadatlanul a légkörbe és ezzel egy időben a víz körforg{s{ba is.
Egyszerű példaként említhetnénk a kéndioxidot és a kéntrioxidot, ami savas esőket
eredményez, mert megjelenik az esőben a kénes és kénsav. De a szil{rd finom
porszerű részecskék is képesek a felhőkben megkötődni és a szélviszonyoknak
megfelelően m{s t{jakat szennyezni, mint pl. a Csernobili katasztrófa esetében
Élővil{g: A légkör és a víz körforg{sa elsősorban a szervetlen anyagok
cserélődésében j{tszanak szerepet. Az élet körforg{s{ban, a t{pl{lék l{ncolatban az
élővil{g egym{sra utalts{g{t l{thatjuk. Az elmúlt évezred utolsó évsz{zad{ban és a
harmadik évezred első évtizedében a tudom{nyok fejlődésével nem a létünk
fennmarad{s{val
törődtünk
elsősorban,
hanem
felsőbbrendűségünkben
visszafordíthatatlanul beavatkozunk a teljes élővil{g rendszerében.
Az élővil{gra mért csap{ssorozat összetett. Az eredmény sem maradt el. Által{ban
tagadj{k, de a tények azt mutatj{k, hogy ebben az időszakban a fajok sokszínűsége
csökken, azaz fajok hallnak ki. A robban{sszerű emberiség növekedése r{kényszeríti
az emberiséget arra, hogy a természeti környezetét alakítsa {t élelmiszertermelő
területekké. A folyamatosan növekvő t{jsebekről kiderült, hogy csak mérsékelten és
rövid ideig képesek sil{ny mennyiségű élelmiszert termelni. A természet egyensúlya,
ha felborul kisz{míthatatlan v{ltoz{sokat idézhet elő. A természetk{rosít{sok is, mint
minden felelőtlen emberi cselekedet összetett és azt minden összefüggésében kezelni
kellene. A élővil{g élet körforg{s{ban nem elhanyagolható a hulladékgazd{lkod{s,
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szennyvizek és ivóvizek kérdése sem. Az ökológiai katasztróf{k és ipari emissziók
összetett hat{s{val kiegészülve. Az ember új utakra is merészkedik annak érdekében,
hogy bizonyítsa felsőbbrendűségét a természet felett. A pannon-palatinus has{bjain
sz{moltunk be néh{ny amerikai tudom{nyos szenz{ciókról, mint pl. a NASA
mikrobiológusa Mary Voytek szenz{ciós felfedezéséről a GFAJ-1 arzénalapú
baktériumról, vagy a 380 millió doll{r kutat{si költséggel Dr. Craig Verter {ltal
elő{llított „szintetikus sejt”
l{tv{nyos, de sz{mos kérdést felvető génetikai
var{zsl{s{ról. Nem kisebb aggodalmat v{lt ki az élettudom{nyi kutat{sokkal
foglakozó kutatóból az amit az al{bbi idézetben olvashatunk.
„Bécsben nagyon jelentős bejelentést tetta Prof. Dr. Juergen Zentek vezette tudom{nyos kutatócsoport,
akiket az osztr{k Mezőgazdas{gi és Egészségügyi Minisztérium bízott meg, hogy vizsg{lj{k a
NK603xMON810 génmódosított kukorica termékenységre, szaporod{sra gyakorolt hat{s{t. Dr.
Zentek összefoglalója alapj{n:
A génmódosított kukoric{val etetett egerek harmadik és negyedik gener{ciója szignifik{nsan kisebb
súllyal jött a vil{gra a norm{l kukoric{val t{pl{ltakhoz képest.
Ez előbbiek nemzőképessége is csökkent. A szignifik{ns különbség oka az eltérő t{pl{léknak
tulajdonítható.
Ha egy GM élelmiszer, ami születésszab{lyozóként működik és ak{r terméketlenséghez is vezethet
nem elegendő indok arra, hogy most rögtön és mindörökre felhagyjunk a génmódosított vetőmagok
haszn{lat{val, akkor nem értem, hogy milyen katasztróf{ra v{runk még! - mondta Vetier M{rta, a
Greenpeace EU GMO-politikai kamp{nyosa. Gén-rulettet j{tszani az étellel annyit jelent, mint orosz
rulettet j{tszani a fogyasztók és a t{rsadalom egészségével.
Az osztr{k kutatók húsz hét alatt sz{mos kísérletet végeztek laboratóriumi egerekkel. A kísérletek
egyikében az ún. reprodukciós hatékonys{got vizsg{lt{k folyamatos tenyésztés sor{n, ami ugyanazon
egerek egym{s ut{ni almainak vizsg{lat{t jelenti. A szülők egyik csoportj{val 33%-os koncentr{cióban
ettek GM kukoric{t (NK 603 x MON 810), amíg a m{sik csoporttal génmódosít{s-mentes kukoric{t. Az
utódok súlycsökkenése szignifik{ns eltérést mutatott a harmadik és negyedik gener{cióban a GM
eledellel etetetteknél, összehasonlítva a m{sik csoporttal. A kutat{sban haszn{lt GM kukorica
élelmiszerekben forgalomba hozható és termeszthető vil{gszerte sz{mos orsz{gban, többek között
Argentín{ban, Jap{nban, a Fülöp-szigeteken és Dél-Afrik{ban. Mexikóban, az Európai Unióban és így
Magyarorsz{gon is ezt a kukoric{t emberi és {llati fogyaszt{sra engedélyezték.
Ez a kutat{s egy újabb példa arra, hogy nincs biztosíték a GM növények és élelmiszerek biztons{g{ra.
Sokakat v{ratlanul ért az eredmény, miszerint a GM kukorica k{rosan hat a termékenységre. A
mostanihoz hasonló tanulm{nyokat nem végeztek kor{bban még soha. Eddig ezt a GM kukorica fajt{t
vil{gszerte a nem-GM v{ltozatokkal egyenértékűnek és biztons{gosnak tartott{k - ami az új
eredmények tükrében ak{r végzetes hib{nak bizonyulhat. - mondta Dr. van Aken, a nemzetközi
Greenpeace szakértője.”

Azt is mondhatjuk, hogy front{lis t{mad{sba lendültek az amerikai genetikai
módosít{ssal foglalkozó dolgozók (sz{ndékosan nem haszn{lom a tudós és kutató
kifejezést, mert ehhez a jelzőhöz sorolható szakembereket minden esetben a jobbít{s
sz{ndéka vezérel, ellentétben a toxinokat elő{llító és az életfolyamatok
egyensúly{nak felborul{s{hoz vezető kísérletezőkkel szembe). A front{lis t{mad{s
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teljes mértékű és több színtéren zajlik. Az élelmiszer elő{llít{stól kezdve az
orvostudom{nyokig. A természetbe és a teremtésbe vetett hit fellegv{r{t, a Vatik{nt
is elérte a kíméletlen versengés.
Az al{bbi hírből kiolvashatjuk, hogy milyen kíméletlen érdekképviseletekkel tal{ljuk
szembe magunkat.
„A kutatóknak joga és erkölcsi kötelessége, hogy Isten megbízottjaiként segítsék a vil{g szegényeit a
gazdas{gi növények génmódosít{s{val – jelentették ki december elején a Vatik{n tudom{nyos
tan{csadói.
Kutatók, köztük a P{pai Tudom{nyos Akadémia vezető tagjai nyilatkozatban ítélték el a
génmódosított (GM) növények, szerintük indokolatlan ellenzését a gazdag orsz{gokban, és egyben
követelték, hogy enyhítsenek a GM-növények jóv{hagy{s{ra vonatkozó, túlzott és tudom{nytalan
szab{lyoz{son. Véleményük szerint ezek az előír{sok a közjót szolg{ló növénytermesztés fejlődésének
szabnak g{tat. A nyilatkozatot egyhangúlag fogadta el 40, különböző orsz{gokból érkezett kutató, egy
a Vatik{nban 2009 m{jus{ban tartott egy hetes z{rtkörű tan{cskoz{s ut{n, melyet Ingo Potrykus hívott
össze.
Potrykus maga is a zürichi székhelyű P{pai Tudom{nyos Akadémia tagja, az ő nevéhez fűződik az
„aranyrizs” kifejlesztése. E rizsv{ltozat a génmódosít{s következtében több A-vitamint tartalmaz, és
az elképzelések szerint a gyermekkori vaks{g megelőzésében j{tszhatna szerepet.
B{r az akadémia hivatalosan még nem írta al{ a nyilatkozatot, a tan{cskoz{son részt vevő hét tag,
köztük az akadémia kancell{rja, m{r jóv{hagyta azt.
A katolikus egyh{znak egymilli{rd tagja van, jelentette ki Peter Raven, szintén az akadémia tagja és
egyben annak a Mossouri Botanikuskertnek az elnöke, mely valamikor anyagi t{mogat{st kapott az
egyik GM-növényeket elő{llító óri{scégtől. Azt is hozz{tette, hogy ez a glob{lis közösség sosem fog
egységesebb hivatalos {ll{spontot kialakítani a GM-növényeket illetően, mint a mostani nyilatkozat.
Az akadémia előzetesen m{r 2000-ben kijelentette, hogy egyetért a GM-növények elő{llít{s{val, a
kutatók szerint azonban most sokkal hat{rozottabban t{mogathatj{k e technológi{t.
A nyilatkozatban a kutatók a GM-növények és {llatok orsz{gok közötti sz{llít{s{t szab{lyozó, a
biológiai sokféleségről szóló, 2000-ben al{írt jegyzőkönyv (Cartagena Protocol) felülvizsg{lat{t kérik.
Hangsúlyozz{k, hogy a jegyzőkönyv megszövegezésekor valószínűsített környezeti kock{zatokból
semmi nem valósult meg, és sérelmezik, hogy a szab{lyoz{s a hatalmas multinacion{lis v{llalatokon
kívül mindenki m{s sz{m{ra csak g{takat szab, és túls{gosan megdr{gítja a növénynemesítés – a
szegények sz{m{ra legink{bb előnyös – form{j{t, péld{ul az asz{lytűrő manióka és jamgyökér
kifejlesztését. (kiegészítő hír: Miközben az alapvető élelmiszerek és a GM vetőmagok {ra lassan az
egekbe szökik, Indi{ban kistermelők tömegei menekülnek öngyilkoss{gba, Észak-Afrik{t pedig
el{rasztj{k a mediterr{n orsz{gokban - az agr{rszubvencióknak köszönhetően - rendkívül olcsó
gyümölcsfélék. Úgy tűnik, hogy a dr{gul{s nyertesei ezúttal is a jómódú orsz{gok, a szegények pedig
még szegényebbek lesznek”

Vitatj{k a GM-kritikusok azon ellenvetését is, hogy a természettel való j{tszadoz{s, a
génmanipul{l{s sor{n a kutatók Istent j{tszanak. A nyilatkozat sz{mos egyéb GMellenes véleményt is kifog{sol mondv{n, azok m{r idejét múltak.”
Az alaphírt azonnal korrig{lt{k, de sajn{latosan nem azért amit az elmúlt időszak
tapasztalataiból lehet leszűrni, mint péld{ul,
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* Narancss{rga: Ez az öt orsz{g {llítja elő a GMO-k 95 %-{t
* Narancss{rga csíkok: A többi, GMO-t termelő orsz{g
* Pötty: Csak kísérleti termelés
Vizsg{ljuk meg a GM növénytermesztés előnyeinek néh{ny saj{toss{g{t és
tulajdons{g{t.
-A vetőmagot a GM tulajdonosa tudja csak elő{llítani, azaz csak Amerik{ból
v{s{rolható.
- A GM takarm{nyok a módosít{s következtében ellen{llóbak lesznek
toxintermelésük miatt a rovark{rok nem hatnak r{, természetesen, ha az adott
területen az a k{rosító rovar fellelhető.
- A toxinok stabilan megmaradnak, és az elő{llított takarm{nyokban is jelen van.
Idézet:
„Az Magyar Tudom{nyos Akadémia Növényvédelmi Kutatóintézete, a gödöllői
Szent Istv{n Egyetem és a Magyar Természettudom{nyi Múzeum munkat{rsaiból
{lló kutatócsoport vizsg{latai r{mutattak arra, hogy az EU-ban engedélyezett
MON810 jelű, géntechnológi{val módosított kukoricafajt{k toxintartalma
(kukoricamoly ellen ható Bt-toxin) sz{raz időben mintegy 7000-szerese, csapadékos
időben pedig 3500-szorosa a kukoricamoly ellen haszn{lt növényvédőszer
toxintartalm{nak.”
A hír korrekcióra szorul ezért célszerű a fell{ngolt sajtóvit{kból idézeteket kiemelni:
„Élénk vit{t gerjesztett, amikor a sajtó
nyilv{noss{gra hozta: egy 2009-es konferenci{n a
génmanipul{ció hum{n alkalmaz{saitól sokszor elz{rkózó Vatik{n gyakorlatilag {ld{s{t adta a
mezőgazdas{gi géntechnológi{ra.
Olvasói levelekben azzal v{dolt{k a szerkesztőségeket, hogy nem vették észre, hogy a p{pai {llamot
kab{tlop{si ügybe keverték (merthogy az említett tan{cskoz{snak úgymond csak a helyszíne volt a
Vatik{nban, {m a Szentszéknek amúgy semmi köze nem volt a vitatott {ll{sfoglal{shoz). A
valós{gban a helyzet ennél jóval bonyolultabb, és az eset kapcs{n valóban felsejlik a katolikus egyh{z
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és a GMO-lobbi összj{téka.”…” Az említett lobbitól amúgy egy{ltal{n nem {ll t{vol a trükkös
helyszínv{laszt{s: Magyarorsz{gon előszeretettel szervezik a tan{cskoz{saikat a Magyar Tudom{nyos
Akadémia épületében, hogy azut{n az esemény kommunik{ciój{ban meglehetős kétértelműséggel
utalhassanak az Akadémi{ra. Ám, ha csup{n ennyiről lenne szó, aligha írta volna azt a New Scientist
(először a korferencia ut{n, majd tavaly november végén ismét), hogy a Vatik{n r{bólintott a GMOkra. Ezen a tényen az sem sokat v{ltoztat, hogy a Vatik{n hivatalos lapja c{folni igyekezett a
tudom{nyos hetilap m{sodik cikkét, csökkentve az abban szereplő {llít{sok súly{t. Az eset összes
körülményét megvizsg{lva nem az l{tszik, hogy a tudom{nyos sajtó kab{tlop{si ügybe keverte a
Szentszéket, hanem sokkal ink{bb úgy tűnik: miut{n az ügyből a New Scientist következetessége
nyom{n „vil{ghír” lett, a p{pa és az egyh{z tekintélyéért aggódók kezdtek szerecsenmosdat{sba.”

Összefoglaló: A természet vizsg{lata és megfigyelése alapj{n
tényszerűen lehet kijelenteni, hogy a földi légkör jelentős mértékben
szennyezett és lassan visszafordíthatatlanul megv{ltozik összetétele. A
Föld természetes vizeiben a szennyezések a kritikus értéket
meghaladt{k. Az emberiség sz{m{ra létszükségletet jelentő
természetes „édes”- ivóvíz fogyóban és a szennyezettsége a kritikus
hat{rértékhez
közelít.
Az
élelmiszertermelésre
haszn{lható
földterületek minősége folyamatosan romlik. Az összetett kock{zati
tényezők és folyamatok hat{s{ra a klímav{ltoz{s valós{gg{ v{lt. A
klímav{ltoz{s az élelmiszer termelés csökkenéséhez vezetett, mint pl.
a hazai 2010.-évi {rvizek és belvizek. A megtermett gabon{k minőségét
különféle mikrob{s k{rosod{sok érték. A mezőgazdas{gi és
élelmiszertermelés üzlet{ga és kereskedelmi tevékenysége csak
szólamokban tudja pótolni az élelmiszerhi{nyt. A népesség
növekedésével ar{nyosan csökkennek a termőterületek és a természeti
környezetek. A klimatikus v{ltoz{sok Bolygónkon természeti
egyensúlytalans{gokat
okozott.
A
profitorient{lt
és
a
kereskedelemben érdekelt nagyhatalmak a tudom{nyt arra haszn{lj{k,
hogy a természet {talakít{s{val vezető pozíciójukat fenn tudj{k
tartani. Az élet természetes körfolyamataiban genetikai útón
beavatkoznak. A valós és égető természeti problém{kat elfedik
gazdas{gi és politikai híreikkel. A XXI. sz{zad első évtizedében a
génmódosít{s, a génkezelt élelmiszerek mellett, fel-fel bukkannak a
klónoz{ssal kapcsolatos hírek is, de nem csak az {llattenyésztésben,
hanem az emberi klónoz{sn{l is. Igaz, hogy ezt azzal magyar{zz{k,
hogy az orvostudom{nyt segítik kutat{saikkal. A mindennapi életben

PANNON-PALATINUS
Jelentés
(2010-2011)

viszont a lassan hisztérikuss{ fokozódó „többlettermelés”,
„fenntartható fejlődés” l{z{ban égő gazdas{g egyre nagyobb
ellentmond{sba kerül. Azt lehet a hírekből kiolvasni, hogy nagyon jól
jönne egyeseknek, ha többféle kasztjellegű emberféle élne
bolygónkon.
Lennének
harcosok,
ipari
és
mezőgazdas{gi
emberklónok, sorolhatn{nk a futurisztikus elképzeléseket, de a lehető
legjobb sz{ndékkel sem lehet felfedezni azt a sz{ndékot, hogy azt
valósítsuk meg, hogy minden ember földi életében megtal{lja és élje
az élet szépségét.
2011. janu{r 29.

