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A XXI. sz{zad első évtizedéről 

és az azt követő első hónapról 

 

 

(Szacsky Mih{ly) 
 

A „Pannon-Palatinus Jelentés”  hosszadalmas elemzőmunk{t igényel, 

mely összefoglalja  évezredünk, évsz{zadunk és az első eltelt évtized 

minden olyan eseményét, amely hat{ssal van életünkre és 

befoly{solhatja a jövő nemzedékeinek életét.  

 

Ezt a tanulm{ny sorozatot, elemző munk{t bekövetkezett eseményekre 

és a tényekre kell alapozni. Az elemzésekre épülő jelentésnek nem célja a 

bekövetkezett események leír{sa különféle szempontok alapj{n. A 

jelentést és {ltal{ban a jelentéseket akkor tekinthetjük hasznosnak, ha az 

a bekövetkezett eseményeket tényszerűen felt{rja és meghat{rozza 

mindazokat a folyamatokat, melyek valószínűsítik a jövő alakul{s{t.  

Az összefüggések felt{r{sa és csak puszta leír{sa is jól mutatja, hogy egy 

időtengelyen a Bolygónkon zajló természeti események milyen ir{nyba 

haladnak. Ez az ir{ny nagyon sötét jövőt valószínűsít. Lehet, hogy még 

nem léptünk be az előszob{ba, de hogy az előkertben vagyunk az biztos.  

 

A kutatók és a független elemzők helyzete nagyon nehéz, mivel 

feldolgozhatatlan mennyiségű hírrel és eseménnyel tal{lj{k magukat 

szembe. Minden bekövetkezett esemény mely bolygónkon bekövetkezik 

és katasztróf{hoz vezetett arról, szinte kivétel nélkül hírközlő 

szervezetek tudósítanak. A katasztróf{k híreinek tudósít{s{ról és az 

ottani eseményekről történő besz{mol{sokért a médi{k versengenek, 

mert az első közlők és hírforr{s birtokosai média és gazdas{gi előnyhöz 

juthatnak.    
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Az {llít{s csak részben igaz, mert egy m{sik fontos fórumon is folynak 

kutat{sok, amit nevezzük Akadémiai jellegű elemző munk{nak.  

Ez a szemlélet és munkamódszer sz{mos kérdést vet fel. Az Akadémiai 

jellegű tudom{nyos tevékenység, szinte kivétel nélkül konferenci{kra, 

belső szakmai vit{kra és nemzetközileg elfogadott szakfolyóiratokban 

történő publik{ciókra korl{tozódnak. Az akadémiai szemlélet 

elméletileg tökéletes, mert minden a tudom{nyos protokollok szerint 

zajlik, minden tevékenység szab{lyozott, keresztbe hivatkoz{sokkal 

megerősített. Az Akadémiai szemlélet nagy hib{ja, hogy részterületekre 

korl{tozódik, és nem veszi figyelembe az összefüggések bonyolult és 

szinte végtelen vari{cióit. Leegyszerűsítve ilyen részterületi tudom{nyos 

eseteknél fordulhat elő az, hogy a matematikai módszerekkel 

al{t{masztott elemzések a valós{gban bekövetkezett történésekkel 

nincsenek szinkronba, teh{t a jövő alternatív{it is csak pontatlanul 

tudj{k meghat{rozni. Péld{k sorozat{ra lehetne hivatkozni, de csak 

emeljünk ki néh{ny közismert történést. A vörös iszap katasztróf{n{l az 

Akadémiai {ll{spont egy esetben azt nyilatkozta, hogy a vösösiszap 

lúgoss{ga úgy 8-as Ph körüli értéket mutat. A nyilatkozat pontos, precíz 

adatokat tartalmazott, mert az a nemzetközileg elfogadott {tlag vörös 

iszap Ph értékre vonatkozott. A valós{gban azonban a helyszínen mért 

13 feletti Ph szint viszont, messze meghaladó értékeket mutatott.  A 

helyzetet az bonyolította, hogy mindenkinek igaza volt, viszont az 

ellentétes inform{ciók még a katasztrófamentők munk{j{t is 

nehezíthették. Az ipari katasztróf{k esetében azonnali döntésekre van 

szükség. A mentési munk{latok nem v{rhatnak arra, hogy 

konferenci{kon vitass{k meg a kérdéseket. Zavaró az is, hogy ennél az 

esetnél az Akadémia befogadott olyan inform{ciókat is, melyek 

alapjaiban is tévesek voltak (pl. Légi infra felvételek és az abból levont 

következtetések).  Egy példa természetesen nem elégséges {llít{sunk 

bizonyít{s{ra. A klímav{ltoz{s körüli vita igazi színtere a tudom{nyos 

életben zajlik. Minim{lis szakirodalmi kutat{s esetében is l{thatjuk, hogy 

milyen sok{ig tartotta mag{t az a tudom{nyos nézet, hogy napjaink 

klímav{ltoz{sa a matematikai statisztika sz{mít{sok alapj{n természetes 

folyamatként is felfoghatóak, de kénytelenek voltak a tényszerű 
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bekövetkezett klímav{ltoz{sokat is figyelembe venni. Lehetséges, hogy 

ezért született meg több éves kutatómunk{t követően, konferenci{k és 

publik{ciók összevetésével az az Akadémiai végkövetkeztetés, hogy a „ 

XXI. sz{zadban nem z{rható ki klímav{ltoz{s”.       

 

Az elvonatkoztatott elemzések, tudom{nyos kutat{sok ellenére viszont 

környezetünk folyamatosan v{ltozik és napjainkra erőteljes hat{ssal van 

mindennapi életünkre. Mondhatn{nk némi éllel, hogy a természet nem 

j{r konferenci{kra és nem olvas impaktfaktoros cikkeket. 

 

A Palatinusi szemlélet a realit{sok talaj{n {ll. Kiz{rja azt a téves 

szemléletet, hogy az Ember képes a természetet befoly{solni és képes a 

természet rendjét felülírni. A tudom{nyt a természet megfigyelésére és 

annak értelmezésére alapozza.   A fenti {llít{s alapj{n az is 

körvonalazódhat, hogy Földünkön az emberiség léte m{r érezhetően 

befoly{solta a környezetet. A természet v{lasza nem maradt el és 

visszahat az teljes élővil{gra. Ezt olyan tudom{nyos cselekvéssel, amely 

képes a természet tov{bbi {talakít{s{ra és módosít{s{ra azt egy 

j{rhatatlan útnak kell tekinteni. Azt is mondhatjuk, hogy a tudom{ny és 

technológia rossz ir{nyú alkalmaz{sa, p{rosítva önismereti 

hi{nyoss{gokkal egyfajta t{rsadalmi, politikai, gazdas{gi 

szűkl{tókörűséggel vegyítve, oda vezetett minket, ahol most vagyunk. 

Sz{mos tanulm{ny azt sugallja, hogy a bolygó erőforr{sai kimerültek, mi 

pedig komoly gondoknak nézünk elébe. A felmerülő komplex 

problém{k alapj{nak tekinthetjük a Föld népességének alakul{s{t. Egyes 

szerzők elemzése azt vélelmezi, hogy a mai népesség eltart{s{hoz 

h{rom, Föld jellegű bolygóra volna szükség. Adatokkal is 

al{t{maszthatók az érvelések. 

Idézet egy tanulm{nyból:   

 „Valamikor 1999. október 12. környékén a vil{gnépesség sz{ma {tlépte a 

6 milli{rdot. A szaporod{s évi 1,4%-os r{t{val folytatódott, és ebben az 

ütemben naponta 200 ezer emberrel, vagyis hetente egy nagyv{ros 

léleksz{m{val növelte az emberi popul{ció méretét. A r{ta ugyan 

elkezdett csökkenni, de még ma is exponenci{lisnak tekinthető. Eszerint 
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pedig a több ember gyorsabb növekedést jelent, és ez a felpörgés a 

csillag{szati értékekig folytatódik, hacsak a trend meg nem fordul, és a 

növekedési r{ta null{ra vagy az al{ nem csökken. Az exponenci{lis 

görbe szerint az 1950-ben született emberek voltak az elsők a 

történelemben, akik még életükben l{tt{k a vil{gnépesség 

megdupl{zód{s{t 2,5 milli{rdról a mai több mint 6 milli{rdra. A XX. 

sz{zadban több ember l{tott napvil{got, mint amennyi fajunk 

történelmében azt megelőzően élt. 1800-ban ez a sz{m körülbelül 1 

milli{rd, de még 1900-ban is csup{n 1,6 milli{rd lehetett. (szerkesztői 

megjegyzés, napjainkban a becsült léleksz{m 6,7 milli{rd)” 

 

A leegyszerűsített Pannon-Palatinus értelmezés szerint a XIX. sz{zad 

végéig az élővil{g fenntartotta a természeti egyensúlyt. A XX. sz{zadban 

a népesség növekedésével és az emberi cselekvések hat{s{ra egy kritikus 

egyensúly kezdett kialakulni, ami a sz{zad végére egyensúlytalans{gba 

torkollott. Azt is mondhatjuk, hogy a XX. sz{zadban annyi k{rt okoztunk 

bolygónkon, mint az azt megelőző évezredekben. Az eltelt XXI. sz{zad 

első évtizedében az események tényszerű elemzéseinek elvégzésével a 

bekövetkezett természeti v{ltoz{sok figyelembevételével valószínűsíteni 

tudjuk, hogy egy évtized alatt annyit k{rosítottuk bolygónkat, mint az 

előző évsz{zadba.  Ez figyelmeztető jel. Az események, mint minden 

komplex elemzésnél kiterjednek nem csak a természetben bekövetkező 

eseményekre, hanem a t{rsadalmi v{ltoz{sokra is.  

 

Teh{t egy folyamatnak vagyunk részesei. Ez a folyamat szakadatlan. 

Idézet egy tanulm{nyból:  

 

„A XX. sz{zad az exponenci{lisan fejlődő tudom{ny és technika 

korszaka volt. A felszabadult művészeteket {thatotta az életerőtől 

duzzadó modernizmus, a vil{gon feltartóztathatatlanul söpört végig az 

emberi jogok és a demokr{cia eszméje. De egyúttal komor, sötét 

tónusúra festették a h{borúk, a genocídiumok és a totalit{rius 

rendszerek zsarnoks{gai, amik m{r csak egy lépésre {lltak a 

vil{guralomtól. Az emberiség nyakig merült ebbe a felfordul{sba, és 
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egyúttal p{rhuzamosan megtizedelte természeti környezetét is, majd 

könnyed nemtörődömséggel a végletekig kiakn{zta a bolygó nem 

megújuló energiaforr{sait. Sikeresen gyorsítottuk fel egész 

ökoszisztém{k tönkremenetelét, és hatékonyan segítettük elő több millió 

éve létező fajok ezreinek végső pusztul{s{t. Ha a Föld eltartó képessége 

véges – és bizonyosan az –, túl elfoglaltak leszünk ahhoz, hogy 

észrevegyük, mikor nem képes m{r növekedésünket tov{bb t{mogatni. 

Ma m{r tal{n megszabadultunk néh{ny ideológiai kötöttségtől, Itt az 

ideje rendbe tenni a Földet. Most kell {tgondolnunk mi szükséges ahhoz, 

hogy mindenki sz{m{ra kielégítő és fenntartható életforma szülessen 

meg valamikor a bel{thatatlan jövőben. Az évsz{zad nagy kérdése az, 

hogyan tudunk elmozdulni egy olyan kultur{lis {llandós{g ir{ny{ba, 

mely mind az ember, mind a bioszféra sz{m{ra a fenntarthatós{g 

reményével kecsegtet.” 

 

 

 

Eltelt a XXI.sz{zad első évtizede és a m{sodik évtized első hónapja: 

 

A v{rakoz{sokkal ellentétben, (amit konferenci{k anyagaiban, 

t{rsadalmi kinyilatkoztat{sokban és tudom{nyos munk{kban 

olvashatunk), a természet {talakul{sa folyamatos, a biológiai lét egyre 

romlik, az Emberiség egy bizonytalan jövő ir{ny{ba halad. 

 

Az első hónap ! 

 

A politikai és gazdas{gi jellegű prognózisokban megfogalmazott 

fenntartható fejlődés nem következett be, sőt minden az ellenkező 

ir{nyba fordult. Az aggasztó az, hogy ebben a hónapban bekövetkezett 

események úgy tűnik, felgyorsítj{k mindazokat a v{ltoz{sokat, melyeket 

előre lehetett vetíteni (nem Akadémiai szemlélettel). 
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A sz{za tények:  

 

 
 

-Orsz{gosan a települések 40 %-a erősen, mintegy 80 %-a valamilyen 

mértékben veszélyeztetett a vizek k{rtételeitől. A települések alig 20 %-

{ról mondhatjuk el, hogy területén vízk{rral nagy valószínűség szerint 

nem kell sz{molni.  A belvíz az orsz{g 45 %-{t, főként az Alföldet érinti. 

Meghat{rozói egyrészt a természeti adotts{gok (domborzati viszonyok, 

talajtani adotts{gok, csapadék), m{srészt az emberi tevékenységek. 

Külterületeken a helytelen mező- és erdőgazdas{gi művelés, 

belterületeken a mély fekvésű területek beépítése okozhat belvízk{rokat. 

A szennyvízcsatorn{z{s elmarad{sa un. "talajvízdombok" 

kialakul{s{hoz vezethet, ami szintén növeli a belvízveszélyt. Az elmúlt 

években a rendkívül szélsőséges időj{r{s következtében a belvíz és a 

helyi vízk{rok is jelentős gondokat okoztak. A szélsőséges jelenségek 

egyre gyakoribb előfordul{sa miatt a környezetbiztons{g megőrzése 

stratégiai jelentőségű, kiemelt feladatt{ lépett elő Magyarorsz{gon. 

Glob{lis, vagy legal{bbis vízgyűjtő szemléletű gondolkod{s szükséges a 

region{lis, helyi feladatok megtervezéséhez, illetve végrehajt{s{hoz. 

Ehhez természetesen (két-, illetve többoldalú) nemzetközi 

együttműködésre is szükség van. Az elmúlt évtizedekben az 

{rvízszintek jelentősen megemelkedtek, egyrészt az egyre 

szélsőségesebbé v{ló időj{r{s, m{srészt a meder vízsz{llító képességének 

csökkenése, valamint a vízgyűjtőn történt emberi beavatkoz{sok 

következtében. A g{tak tov{bbi emelése m{r nem j{rható út. 
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- Hurrik{n tombol Ausztr{li{ban: Óri{si pusztít{st végzett a Yasi ciklon 

Ausztr{lia északkeleti részén, Queenslandben. Több sz{z h{z összedőlt, 

és több sz{zezer ember maradt {ram nélkül a rekord erősségű vihar 

miatt. A helyiek szerint olyan volt, mintha bomb{k estek volna az égből. 

„Szerencsés vagyok, hogy életben maradtam. De szerencsétlen is, mert öt 

éven belül ez m{r a m{sodik nagy vihar” – mondta az egyik k{rosult. 

Hatalmas pusztít{st végzett a vihar sz{mos olyan kisebb v{rosban, 

amelyek a ciklon magv{nak útj{ban voltak. Több sz{z h{z 

megsemmisült vagy szenvedett komoly k{rokat. A ban{n- és 

cukorn{dültetvényeken okozott k{r több sz{zmillió doll{rra rúg. Az 

egyik legink{bb k{rt szenvedett település a 2500 fős Tully falu. Egyelőre 

nem tudni, hogy a ciklon milyen k{rokat okozott a Nagy-korallz{tonyon. 

A sz{razföld elérésekor - helyi idő szerint csütörtökön kora hajnalban. A  

Yasit a viharsk{l{n a legerősebb fokozatúra, vagyis ötösre oszt{lyozt{k - 

1918 óta nem tombolt ilyen erős szélvihar a térségben. A sz{z éves 

rekordokat megdöntő csapadék a térségben minden folyó vízszintjét 

megemelte, kiléptek medrükből és lakott területeket, utakat, j{rműveket 

{rasztottak el és rong{ltak meg. A kikötőkből hajók és csónakok tucatjait 

ragadta el és törte össze a víz. 

Voltak területek, ahol néh{ny óra leforg{sa alatt 300 mm-nyi csapadék 

hullott le, Queensland középső részén 15 perc alatt 70 mm-t, míg a Goald 

Coast északi részén lévő Coomera folyón{l 360 mm-t mértek. Itt legal{bb 

100 szarvasmarha és sok ló fulladt a vízbe. Egy évvel az ut{n, hogy 

Ausztr{lia történetének legsúlyosabb pusztít{s{t okozta a Black 

Saturday névre keresztelt tűzvihar, most az évsz{zados özönvíz pusztítja 

a kontinenst. 
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- Hatvan centiméteres hóréteget és legkevesebb 12 halottat hagyott maga 

mögött az Egyesült [llamokon {tsöpört félelmetes hóvihar. A heves 

havaz{s miatt tízmilliók maradtak otthon, közülük több sz{zezren 

{ramszolg{ltat{s nélkül. Chicagoban 51 centiméter hó esett, ami a v{ros 

történetében a harmadik legnagyobb mennyiség, a New York-i Central 

Parkban pedig korcsolyap{ly{hoz hasonlóv{ v{ltak az utak.  Ilyen 

kegyetlen erejű és óri{si méretű vihar csak nagyon ritk{n alakul ki. 

"Olyan vihart, amely 50 centiméter havat terít le, nagyj{ból ötven évente 

egyszer l{thatunk" - mondta Thomas Spriggs, az amerikai Orsz{gos 

Meteorológiai Szolg{lat egyik munkat{rsa. A hőmérséklet szintén 

dr{maian lecsökkent, éjszaka néhol mínusz 20 fokot mértek. 

A szinte példa nélküli havaz{s a légiközlekedésben is problém{kat 

okozott: a héten összesen 13 ezer j{ratot töröltek, ami a legsúlyosabb 

fennakad{s volt eddig ezen a télen. 

 

 Ez nem tévedés ez a Sárga folyó egy szakasza 
 

-A S{rga-folyó vagy (Huang He) a vil{g hetedik leghosszabb folyója. 

Időnként egyszerűen „A folyó”-nak hívj{k a kínaiak,  Kína m{sodik 

legnagyobb folyója, a S{rga-folyó  5464 km hosszú, a Tibet melletti 

Csinghaj  tartom{nyban ered, ahol gleccserekből t{pl{lkozik, melyek 
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2007-re jelentős olvad{snak indultak (Halong-gleccser 17%-a elolvadt 

(400 méterrel visszahúzódott)). Egyes részeit kisz{rad{s veszélyezteti a 

glob{lis felmelegedés miatt.  Hatalmas mennyiségű s{rga löszt hoz 

mag{val Észak-Kína löszfennsíkjairól (innen kapta a nevét is), ezt az alsó 

foly{s{n{l lerakja, ezzel gyakran feltöltve medrét. A folyó a történelem 

folyam{n rengeteg problém{t okozott {rvizeivel, mederv{ltoztat{saival. 

Ma is sok gond van vele, egyes helyeken péld{ul magasan a körülötte 

elterülő földek fölött folyik g{tak közé szorítva, melyeket az 

iszaplerakód{s miatt időről időre meg kell magasítani. A S{rga-folyó 

részleges évi kisz{rad{sa m{r 1972-ben megindult, és területileg a 

Santung tartom{ny főv{ros{tól, Csinantól, egészen a tengerig tartó 

szakaszt érintette. 1997-ben a folyó 130 napra kisz{radt, azt{n 

újratelítődött majd ismét kisz{radt, de ekkor m{r rekordnak sz{mító 226 

napra. Mivel Santung tartom{ny adja Kína búzatermelésének egyötödét, 

a kukoric{nak pedig az egy hetedét, a S{rga-folyó „működési zavarai” 

cseppet sem mondhatók következményektől mentesnek. 

 

Idézet egy tanulm{nyból: Kína egy olyan szerencsétlen helyzetbe 

manőverezte mag{t, amiben alföldi területei a vízell{t{s újra- és 

újratervezésével egy gigantikus hidraulikus rendszerként fognak 

működni. De nem is ez az alapvető probléma. Az egész ügy 

legsarkalatosabb pontj{t Kína rettentően nagy embertömege jelenti. 

R{ad{sul ezek az emberek b{mulatra méltóan szorgalmasak és 

törekvőek. Ennek egyenes következményeként vízfogyaszt{suk m{r 

most is nyomasztóan magas, és folyamatosan emelkedni fog. Az 

előrejelzések szerint 2030-ra a lakoss{g vízigénye négyszeresére, vagyis 

134 milli{rd t-ra fog nőni, míg az iparnak ötszörös emelkedés mellett 269 

milli{rd t vízre lesz szüksége. Mindennek közvetlen és drasztikus hat{sa 

lesz. Kína 617 v{rosa közül 300 m{r ma is vízhi{nnyal küzd. 
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- Az emberek ritk{n gondolnak bele mennyi „virtu{lis vizet” haszn{lnak 

fel naponta. Péld{ul 5000 liter víz szükséges egy kiló rizs elő{llít{s{hoz. 

Egy hamburgerhez kellő mennyiségű marhahús elő{llít{sa 11.000 liter 

vizet igényel, 1 kilogramm instant k{vé készítéséhez viszont m{r 20.000 

liter víz szükséges. Ezzel egy időben az óri{si öntözéses projektek 

hatalmas ökológiai és gazdas{gi k{rokat okozhatnak. „Szükség esetén 

tudn{nk kőolaj nélkül élni, {m víz nélkül egészen biztosan nem. A 

vízkészletek ellenőrzéséért folytatott h{borúk form{lhatj{k a jövő 

vil{gpolitik{j{t”. 

 
 

- Sv{jc nem a Szahara. B{r a helyzet itt sem sokkal kedvezőbb, „Ha az 

Alpok gleccserei elolvadnak a szélsőséges {rvíz és sz{razs{g jelensége 

egyre gyakoribb lesz ezen a területen is”. Ez id{ig a gleccserek 

fantasztikus puffernek minősültek: a ny{ri hőségben mindig tudt{k 

biztosítani a víz ut{npótl{s{t, míg az esős ősz és tél idején megfogj{k az 

esőt és elősegítik a hó képződését. 

„Ha a gleccserek nem szolg{ln{nak pufferként a szélsőségek 

elkerülésében, Rajna méretű folyókon sét{ln{nk {t nyaranta” {llított{k 

többen. „Többé nem lehetne hajózni a folyókon, és valószínűleg csak a 

kifolyó szennyvíz t{pl{ln{ a vizét. A vil{g legnagyobb folyói jelenleg ki 
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vannak téve ennek a veszélynek: a Gangesz, az Indus, a Jangce, a S{rga 

folyó és az Orinoco is.” 

 

- Az utóbbi évek szokatlanul hideg európai telei nem csengenek egybe a 

vil{gszerte zajló folyamatokkal, amelyek épp azt mutatj{k, hogy a 2010-

es év a legmelegebb volt a megfigyelések kezdete óta. "Ha kinézek az 

ablakomon, 30 centi vastag hótakarót l{tok, a hőmérő pedig mínusz 14 

fokot mutat. Ugyanakkor Grönlandon nulla Celsius-fok körüli 

hőmérsékletet mértünk decemberben" - mondta Rahmstorf. Az 

elkövetkező ötven évre kivetített klímamodellek egy részének 

eredményeiből egyébként az l{tszik, hogy Európa klím{j{ra 

jellemzőbbek lesznek az időj{r{si szélsőségek. 

 

Az összeoml{s időpontja, sem tényleges körülményei nem jelezhetők 

előre, annyit azért tudni lehet: gyors lesz. Éppen a rendszer 

rugalmatlans{ga, tehetetlensége, és tartalékai miatt. Minderre elsősorban 

a 2008-as v{ls{g tanuls{gai figyelmeztetnek. 2008 előtt tal{n még 

elképzelhető lett volna valami békés, kisebb zökkenőkkel tarkított 

{tmenet a „poszttechnikai” t{rsadalomba. A v{ls{g azonban 

egyértelműen megmutatta: erre nincs lehetőség. 

 

A felsorol{st csak kiragadott péld{ként kezelhetjük, mert csak a 

l{tv{nyos folyamatokat szemlélteti. Bolygónk szinte minden területén 

jelen vannak azok a környezeti és életünket is befoly{soló  környezeti 

v{ltoz{sok, amelyek glob{lis folyamatok hat{s{ra alakultak ki. 

 

Milyen következtetést vonhatunk le ezekből a tényekből. A folyamatok 

biztosan valószínűsítik, hogy a t{rsadalmi rendszerekben is v{ltoz{sok 

fognak kialakulni, pontosítsunk, alakultak ki. 

 

Messzemenő következtetéseknek tűnhet a kijelentés, mert a nagy 

nemzetek a fejlett orsz{gok nem ezzel foglalkoznak. A nagy nemzetek és 

az azokat tömörítő szervezetek még mindig nem l{tj{k elérkezettnek az 

időt arra, hogy politikai és t{rsadalmi szinten foglakozzanak pl. a 
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klímav{ltoz{ssal. A vezető politikusok csak és kiz{rólagosan a gazdas{gi 

növekedést vizion{lj{k. Az orsz{gok adóss{g {llom{ny{val foglakoznak, 

munkahelyeket szeretnénk teremteni, az oktat{st a termelés 

kiszolg{lój{nak tekintik. Hallhatunk demokr{cia elterjesztéséről és egyéb 

jól hangzó, de tartalom nélküli nyilatkozatokról. Ez így helyes és erre 

kell helyezni a fő hangsúlyt, hallhattuk egy Akadémiai jellegű 

nyilatkozatban. 

 

Akkor megnyugodhatunk, de az elfedett feszültségek, a burkolt 

gyarmatosít{s, az egyes népcsoportok kizs{km{nyol{sa, a nyersanyag 

készletekért folyó kíméletlen verseny, a természeti v{ltoz{sokkal együtt 

robban{sig feszült. A kritikus ponton ez megtörtént. 

 

 
 

2011. janu{r végén és febru{r elején l{zad{sok törtek ki Tunézi{ban, 

Egyiptomban. Ezeknél a l{zad{sokn{l l{thattuk, hogy az ott lakók sok 

esetben kenyeret emeltek a magasba, teh{t éhségl{zad{sok voltak. A 

nagyhatalmak zavara azonnal érezhetővé v{lt. Amerik{ban azonnal 

megmondt{k, hogy hogyan kell demokratiz{lni pl. Egyiptomot?, Európa 

és Amerika bejelentette le{llítja az Egyiptomnak történő 

fegyversz{llít{sokat?. A hírek mögött is olvasni tudók értik azt, hogy 

ismét nyersanyagról az olajról van szó. Abban az esetben a térség 

hatalmi szerkezete megv{ltozik, akkor Amerika és Európa jóval 

nehezebb körülmények között és természetesen sokkal több pénzért 

juthat a lételemét jelentő olajhoz. A cikk ír{s{val egy időben volt 

hallható, hogy „terrorist{k” felrobbantottak egy g{zvezetéket, ami 

Izraelbe is sz{llít g{zt. Teh{t a terrorizmus ellenes szemléletnek 

megfelelően hadműveleteket lehet indítani Egyiptom ellen. Kérdésként 
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vetődik fel, hogy Ir{nt kell bomb{zni az atomlétesítményei miatt, vagy 

Egyiptomot a g{zsz{llít{s miatt.  A gondolat felvetése minden ideológiai 

és politikai szemléletet mellőz. A nagyhatalmak mindent elkövetnek, 

hogy a jólétüket fenn tudj{k tartani. Természetes volt, hogy egyes 

orsz{gok vezetőinek t{mogat{s{val szövetségeseket {llítottak maguk 

mellé. Megtehették ezt addig, míg a környezeti v{ltoz{sok nem okoztak 

olyan v{ltoz{sokat, amelyek néptömegek életét veszélyeztetik.  

 

 

A múltban bekövetkezett minden olyan esemény, mely a természeti 

egyensúlyt megv{ltoztatta hosszú t{von súlyosan és dr{maian fogja  

befoly{solni és meghat{rozni jövőnket. 

 

A felelősség meg{llapít{sa nem tűr halaszt{st. De nem csak k{rokról kell 

beszélni, hanem azonnal cselekedni is kell. 

 

Szimbolikusan h{rtya vékony jégrétegre megyünk, egyre többen, idő 

kérdése mikor szakadunk be. 

 

A 2011.év első hónapja ezt mutatja 

 

2011. febru{r 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


