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A XXI. sz{zad első évtizedéről 
(Szacsky Mih{ly) 

 

Az  

ember 
 

 
 

      
 

A XXI. sz{zad első évtizedében a tudom{nyok képviselői sorozatos szenz{ciós 

felfedezéseket és eredményeket jelentettek és jelentenek be. A magabiztos 

kijelentések, publik{ciók és a konferenci{k anyagai azt sejtetik, hogy minden 

rendben halad bolygónkon, igaz vannak kisebb-nagyobb zavarok, de azokat a 

regisztr{lt és nyilv{ntartott tudósok majd meg fogj{k oldani, mert jó p{ly{zatokkal 

sok pénzhez jutnak. 

 

A földhözragadt természetvizsg{lót ez a magabiztoss{g egy{ltal{ban nem nyugtatja 

meg. A hírek és események sorozata azt mutatja, hogy valóban vannak emberi 

tevékenységhez köthető v{ltoz{sok, amelyek l{tv{nyosak, de ezek {ltal{ban a jövőt 
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tekintve, nem hogy segítik utódaink jövőbeni életét, hanem arra utalnak, hogy 

tragédi{k és katasztróf{k sorozat{t kell majd megélniük.  

(Írja ezt egy optimista embertannal foglakozó kutató.) A tudom{nyok 

{trendeződésével sz{mos nélkülözhetetlen új szaktudom{ny kezdte el 

tevékenységét, amiről nap-mint nap hallhatunk. A gazdas{gkutatók, politológusok, 

szociológusok, közgazd{szok „kutat{sai”-ból értesülhetünk arról, hogy gazdas{gunk 

milyen dinamikusan fog fejlődni és milyen jólétet fogunk megélni mondjuk 2050-

ben. A nemzeti összjövedelmünk soha nem l{tott magass{gokat fog elérni. A 

munkaerő piacon a jövőben sok kiv{ló {rut, embert lehet majd v{s{rolni. A profit 

többszöröse lesz a mainak. A nyersanyagok kitermelése megdupl{zódik. 

Lebetonozzuk a bolygót, megszabadulunk minden csúnya lombhullató f{tól, nem 

kell piszkos avart söprögetni. A közlekedés {ttevődik a légkörbe. A fogyaszt{s, az 

{rutermelés és a kereskedelem a piaci törvényszerűségeknek megfelelően glob{liss{ 

v{lik. Mindent m{shol adnak el, mint ahol termelik, vagy elő{llítj{k. Szuper 

hatalmak ir{nyítj{k a bolygó elmaradott térségeit. Szoci{lis és segély programokkal 

tartj{k fenn a Föld népességének rossz helyre született lelkeit. Nem célszerű tov{bb 

idézni a veretes tanulm{nyokból és „tudom{nyos” művekből.  

 

A valós{g és a realit{sokon nyugvó elemzések teljesen m{s jövőt vetítenek előre. Az 

emberiség létsz{ma egy pontig növekszik, majd a katasztróf{k és t{rsadalmi 

katarzisokat követően drasztikusan csökken.  

 

 
(az emberiség létszámának alakulás 100-2000-ig, 2004-ben 6.3 milliárd ember élt a földön, napjainkban 2010-végén a becsült érték 6,7 

miklliárd fő) 

 

 A ma „tudósai” egy nagyon fontos dolgot nem vesznek figyelembe. A valós 

tudom{nyok nagyjai örökérvényű eredményeket produk{ltak, mert nem a természet 

megv{ltoztat{s{n f{radoztak, hanem a természetet megfigyelték és a természet 

törvényeit megfejtették. Ez a tudom{ny. A természet törvényét az ember semmilyen 

területen nem képes megv{ltoztatni, kísérletet tehet r{, de az a végzetét is jelentheti. 
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A XIX. sz{zadban az első nagy nemzetközi antropológia-könyvet Paul Topinard  írta.  

 
 

A biológiai élet rendszerében az Antropológi{nak, azaz az embertan tudom{ny{nak 

nagy jövőt jósoltak a kezdetekbe. Napjainkban ez az összetett és tal{n az emberiség 

sz{m{ra legfontosabb tudom{nyterület teljes mértékben h{ttérbe szorult. Tudom{sul 

kell venni, ha az emberiség múltj{t, jelenét és esetleges jövőjét kív{njuk 

tanulm{nyozni, akkor nincs m{s lehetőség, mint egy Antropológiai szellemiségű 

kutat{shoz vissza kell térni. Tévedés azt hinni, hogy a biológiai antropológia az 

megegyezik az orvostudom{nnyal. Az orvostudom{ny saj{tos ismertanyagokra építi 

a mindennapi betegell{t{si gyakorlat{t. Tévedés azt hinni, hogy a t{rsadalmakban 

egészségügy létezik. A valós{gban a rosszul csengő „egészségipar” csak a 

betegell{t{sra és abból sz{rmazó profitra helyezi a fő hangsúlyt. Haz{nkban az 

egészségfenntart{s{ra, az ide{lis biológiai és ment{lis élet kialakít{s{ra semmilyen 

forr{s nem biztosított. A szűrővizsg{latok is arra valók, hogy betegeket termeljenek. 

Nem vitatható, hogy az orvostudom{ny napjainkban csod{latos technológi{kat 

alkalmaz, olyanokat, melyek a megv{ltozott életkörülményekből fakadó 

egészségk{rosít{sokat hivatott magas költségekkel gyógyítani. Valós elemzések és 

kutat{sok bizonyítj{k, hogy a betegségek megelőzése sokkal kisebb {ldozatot 

jelentene egy t{rsadalomnak.  

Az elméleti fejtegetések helyett vizsg{ljuk meg, hogy hol v{ltozott ez a szemlélet és 

milyen folyamatok alakultak ki az elmúlt évtizedben. Az igazi probléma, ami az 

emberiséget érinti az a túlnépesedésben keresendő. Kor{bbi PANNON-PALATINUS 

ír{sokban részletesen tanulm{nyozható, hogy ökológusok, biológusok, 

antropológusok egybehangzó véleménye szerint, Földünk (visszafordíthatatlan 
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k{rosod{s nélkül a természeti egyensúlynak megfelelően) h{ny embert képes 

eltartani.  

 

 

 

 

Az ide{lis ar{nyok helyett közel kétszer annyian élünk bolygónkon, mint amennyit 

Bolygónk el tud tartani. A biológiai lét hat{r{r{n az élet fenntart{sa egyre többe 

kerül, ezért a túlfogyaszt{snak és az indokolatlan pazarl{snak véget kell vetni.  

„H{rom Földre lehet szükségünk 2050-re” idézet: „Az emberiség történetében péld{tlan 

természetpusztít{sról ad sz{mot a WWF nemzetközi természetvédő szervezet {ltal készített 2006-os 

Élő Bolygó Jelentés. A jelentés szerint a túlfogyaszt{s következményeként a gerinces fajok mintegy 

harmada tűnt el az utolsó h{rom évtizedben, a Föld erőforr{sai pedig egyre ink{bb kimerülőben 

vannak.” 

Leegyszerűsítve, az ember a Föld nevű bolygón sok évig békében, megfelelő 

biológiai életet élt. A múltban az ember sz{mos szenvedéseket és tragédi{kat élt meg, 

de mind ezt csak saj{t mag{nak köszönhette.  

 

Idézzünk fel az emberiség történelmének néh{ny korszak{t: 

 

Az élet a bolygónkon úgy 3,8 milli{rd évvel ezelőtt jött létre, igaz még nem az ismert 

légkörrel rendelkezett és a kozmikus sug{rz{s is nagyon erős volt. Ebből a 

korszakból ismerjük azokat az első élőlényeket, amelyek a tengerekben alakultak ki, 

ezek a prokariot{k (baktériumok) voltak. Az élet, aminek sz{mos ismérve van ettől 

az időtől kezdve folyamatosan jelen volt és van bolygónkon. A Föld életével együtt 

folyamatosan v{ltozott a biológiai élet is. A kezdeti időszakot prekambriumnak 

nevezzük. A következő korszakban a paleozikum időszak{ban, úgy 540 millió éve 

egyre több élőlény kezdte benépesíteni a Földet. Az univerzumban bolygónkon 

tal{lható egyedül nagymennyiségű víz. A víz jelentette az élet első bölcsőjét. A 

kialakult élővil{g elsősorban fotoszintetiz{ló egyedei elkezdtek oxigént is a légkörbe 

juttatni. A sz{razföldi élet kezdetét 420 millió évre tehetjük. A v{ltoz{s következő 

periódusa úgy 250 millió éve kezdődött, amikor is elkezdődött a dinoszauroszok 

kora. A Kainozoikum kezdete 15 millió évre tehető és ez a korszak még napjainkban 

is zajlik. Ismeretink szerint a viharos v{ltoz{sok teljesen megv{ltoztatt{k bolygónkon 

az életet, de a v{ltoz{s, {talakul{s nem szűnt meg. A miocén korszakra tehetjük 

azokat az élőlényeket, melyek m{r jelezték, hogy a sz{razföldön is életerős fajokk{ 

v{lhatnak. Ezek kezdetben mókusfélék, makik voltak és megjelentek az 

emberszab{sú élőlények is. Az emberiség a fosszilis leletek alapj{n 

valószínűsíthetően 7 millió éve fejlődtek ki. És mint az ismert kb. 260.000 éve kezdték 
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benépesíteni bolygónkat az emberszab{súak. A mai ember a Homo Sapiens  úgy 

40.000 évvel ezelőtt m{r bizonyítottan élt.  

 

 

A föld kérge jól megőrizte őseink maradv{nyait és így a paleoantropológiai leletek 

jól szemléltetik az ember kirajz{s{t Afrik{ból. 

 

 
 

Az emberiség kirajz{sa napjainkban is napirenden van de egészen m{s 

megfogalmaz{sban. Stephen Hawking legutóbb arról beszélt, hogy el kell hagynunk 

a Földet, vagy kihalunk. Pontosabban azt mondta „A hosszú t{vú túlélésünk egyetlen 

esélye, ha nem maradunk a Földön, mostani lakhelyünkön, hanem kirajzunk az űrbe.” - vélekedik 

Stephen Hawking. „Nagy veszélyeket l{tok az emberi faj sz{m{ra.” de folytassuk gondolatmenetét 

„Népességünk és kifogyó energiaforr{siank felélése exponenci{lis ütemben nő, azzal a technikai 

képességünkkel egyetemben, hogy megv{ltoztassuk a környezetet, ak{r jó, ak{r rossz ir{nyba. De a 

genetikai kódunkban még mindig benne van az önző és agresszív ösztön, ami túlélési előnyt jelentett 

a múltban. Emiatt is nehéz lesz elkerülnünk a végroml{st az eljövendő sz{z évben, nem is említve a 

következő ezret, vagy milliót” - összegzi {ll{spontj{t Hawking.   

 

 

 
 

Az idézetek olvas{sa nagyon elgondolkodtatja a kutatót. Ismét azzal tal{ljuk 

magunkat szembe, hogy nem a bolygónkon kellene rendet tenni, hanem meneküljük. 
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Mi arra a garancia, hogy ha ezt a csod{latos és kivételesen ide{lis bolygót 

tönkretettük, akkor m{s bolygón ezt nem tesszük meg.  

 

A józan ész, amire napjainkban egyre kevesebbszer lehet hivatkozni, miért nem tudja 

meggyőzni a t{rsadalmakat, hogy ne a fenntartható fejlődés k{bulat{ba és 

illúziój{ban éljünk, hanem törekedjünk a fenntartható természeti egyensúly 

vissza{llít{s{ra. 

 

 A gigantikus űrterveket hallva, a Mars kolóni{k kialakít{s{ról olvasva a 

somatológus csak azt nem érti, hogy a földi h{ttérsug{rz{sokban élő ember hogyan 

tud alkalmazkodni rövid időn belül a jóval erősebb kozmikus sug{rz{sokhoz. 

Az első lépéseket m{r megtettük a vil{gűr meghódít{s{ra, mert ahov{ eljutottunk ott 

m{r mindent összeszemeteltünk.  

 

Idézet: „A vil{gűrben mozgó hulladékok nagy veszélyt jelentenek a Föld körül keringő 

objektumokra. 1957-ben juttatt{k Föld körüli p{ly{ra az első mesterséges holdat, a Szputnyik–1-et, 

és azóta becslések szerint mintegy 600 ezer 1 cm-nél nagyobb méretű t{rgy került a vil{gűrbe, az ennél 

kisebbek sz{ma pedig milliós nagys{grendű. Az űrszemét egy része nagy tömegű alkatrészekből {ll, 

így a hordózórakéta-fokozatok, vagy műholdak elérhetik a 2 és 10 tonna közötti tömeget is. A 

vil{gűrben működő űreszközökre egy kisebb méretű t{rggyal való összeütközés is katasztrof{lis 

hat{ssal lehet, hiszen a becsapód{s sebessége elérheti a 10 km/s sebességet is, vagyis a 36 000 km/ór{t. 

Az űr{llom{sok a vil{gűrben 300–400 km magass{gban tartózkodnak, ebben a térségben különösen 

veszélyes ezeknek a t{rgyaknak a kontroll nélküli mozg{sa, mégis a legnagyobb veszélyt a 800–1500 

km-es zón{ban mozgó objektumok jelentik, mert itt a földmegfigyelő holdak keringenek. Az Egyenlítő 

fölött 36 ezer km magass{gban húzódó, t{vközlési és meteorológiai célokra haszn{lt geostacion{rius 

p{lya is nagyon túlzsúfolt, az ütközések veszélye nagy, úgynevezett „kozmikus dugók” alakulhatnak 

ki.” 

 

 Űrszemét a Föld körül 

 

Az ember teh{t a természet részét képezte. Evolúciója m{s fajokkal együtt ar{nyosan 

v{ltozott alakult.  
 

„Valamennyi ma élő ember a Homo sapiens („értelmes ember”) faj, ezen belül a mai ember (Homo 

sapiens sapiens) alfaj tagja. A Homo sapiens m{sik alfaja a kihalt Homo sapiens idaltu volt. A kb. 28 

000 évvel ezelőtt kihalt neandervölgyi embert (Homo sapiens neanderthaliensis) is a Homo genus 

egyik fajaként írt{k le, később alfajra módosított{k a besorol{st. A neandervölgyi ember besorol{sa 
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ma is élesen vitatott kérdés. Az emberi nem tov{bbi kihalt fajai a Homo habilis, Homo erectus, Homo 

heidelbergensis, Homo gautengensis és Homo rhodesiensis. A különböző csontmaradv{nyok elemzése 

alapj{n ezek a fajok szerepet j{tszottak az emberré v{l{snak a mai ember kialakul{s{ig tartó hosszú 

folyamat{ban. Az ember legközelebbi, ma is élő rokona a csimp{nz. 

A Homo sapiens egyik jellegzetes tulajdons{gai: egyenes testtart{s, két l{bon j{r{s. Jellemzi ezen 

felül a fejlett agykoponya (1300–1500 cm³), ennek megfelelően megnagyobbodott és különösen fejlett 

agyvelő, sz{mtalan feltételes reflex és képesség az elvont fogalmak alkot{s{ra. Legjellegzetesebb 

tulajdons{ga a gondolkod{s és a m{sodlagos jelzőrendszer (beszéd és nyelv). 

Az emberi fajon belül különböző rasszokat lehet elkülöníteni. Az egyik oszt{lyoz{s szerint jelenleg 

négy úgynevezett nagyrassz létezik: az europid, a mongolid, a negrid és a veddo-ausztalid.” 

 

M{s élőlényekkel szemben az ember különleges képességekre tett szert. A 

hőmérsékleti v{ltoz{sok miatt a t{pl{léka kiegészült fehérjével és zsiradékokkal. Az 

első időben még nem volt jellemző az emberre, hogy vad{szott volna. Az emberé 

v{l{snak egy nagyon fontos részének tekinthetjük, hogy a nagy ujj{t és a mutató ujj{t 

össze tudja érinteni a korai ember, ami lehetővé tette a biztos fog{st és a kezdeti 

primitív eszközök elkészítését. A biztons{got a csoportba való tartoz{s jelentette. Ez 

egyenesen vezetett a vad{szathoz, amit a gyűjtögetés mellett, az élelem szerzés 

alapj{v{ v{lt. A modern ember belső szab{lyoz{si mechanizmusai révén két 

alapösztön mentén élte életét, ami a létfenntart{s és a fajfenntart{s volt. Ezek az alap 

ösztönök is egy bonyolult életfolyamatok mentén érvényesültek. Mindkét ösztön 

esetében sok mindennel kellett megküzdeni (mint manaps{g). Állandó 

kompenz{ciókat és feladatmegold{sokat igényelnek a belső és a külső környezethez 

való alkalmazkod{s úgy, hogy közben a létet is fenn kell tartani. 

 

Az elemzések arra engednek következtetni, hogy az ember az első kb. 40.000 év alatt 

teljes mértékben, harmóni{ban élt a környezetével. Az elmúlt 1900 évben m{r 

erőteljesen v{ltoztatott a természeten. Épített környezeteket hozott létre, de semmi 

olyant még nem tett, ami visszafordíthatatlan folyamatokat okozott volna.  

 
 

Idősz{mít{sunk XX. sz{zad{ban m{r sejteni lehetet, hogy a természet kincseit ki 

fogja termelni és többet fog szükségleteinél fogyasztani.  
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Forgatókönyvek az olajkitermelés alakulásáról 

(kiegészítő idézet: Irak napi olajkitermelése meghaladta a 2,6 millió hordót, amelyhez hasonlóra az 

elmúlt húsz évben nem volt példa - közölte az új iraki olajminiszter, Abdul Karim Luabi. Irak a Föld 

legnagyobb kőolajtartalékaival rendelkezik, {m a h{ború sújtotta orsz{g azóta nem tudta napi 3 

millió hordó fölé növelni kitermelését, hogy 1990-ben megt{madta Kuvaitot. Luabi kor{bban úgy 

nyilatkozott: Irak 2011 végéig 3 millió hordóra emelné a naponta kitermelt olaj mennyiségét.A 

kinevezett miniszter napi 12 millió hordóban jelölte meg azt a termelési célt, amelyet az arab orsz{g 

6-7 éven belül elérhet. A legtöbb elemző azonban úgy véli, ebben az időt{vlatban legfeljebb napi 6-7 

millió hordóra bővíthetné Irak olajkitermelését. Az iraki {llam bevételeinek mintegy 95 sz{zalék{t 

adja az olajkivitel.) Minden komment{r nélkül. 

 

(A dolgozat ír{sa közben 2011. janu{r 29. 18.42-kor egy jól észlelhető földrengés volt 

észlelhető, amelyről megtudtam, hogy Oroszl{nyban volt az epicentruma. Erőssége 

4.7 volt amely haz{nkban erősnek mondható)  

 

A természet kis közj{téka ut{n folytassuk az emberi lét elemzését.  

 

Eltelt a XXI. sz{zad első évtizede és arra a következtetésre lehet jutni, hogy ebben az 

időszakban (10 év) becslések alapj{n annyit k{rosítottuk bolygónk természeti 

értékeit, mint a teljes XX. sz{zadban. Ezt a felvetést sokan igyekeznek majd c{folni, 

de a tények szigorú sorrendbe rak{s{t követően az {llít{s helyessége meg{llja a 

helyét. A dr{mainak is mondható v{ltoz{sok igazi oka, hogy a természet 

egyensúly{nak felboml{sa. A természet igyekszik a megv{ltozott és az egyensúlyból 

a deficit ir{ny{ba elmozduló folyamatokat kompenz{lni. Ezt a tényt, a természet 

egyensúlyra való törekvését nagyon sok „tudós” saj{t érdemének tulajdonítja, de 

természetesen semmi közük nincs hozz{. A v{ltoz{sok okozta k{ros folyamatok 

lassít{s{t és az ebből keletkező új egyensúlyi helyzet kialakul{s{t a természet  

önmaga fogja megoldani. A leg optimist{bb becslések alapj{n, ez az {talakul{s és 

rendeződés az élővil{gra nézve katasztrof{lis lehet. 

 

Egy merész fordulatot követően  tegyünk fel egy olyan kérdést, amire régóta keresi 

az emberiség a v{laszt.          
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 MI AZ ÉLET? 
 

A kérdést ilyen form{ban (What Is Life?) elsőként Erwin Schrödinger tette fel az  

1944-ben megjelentetett könyvében. Scrödinger a hull{mmechanika ausztriai 

születésű atyja. Azokat az előad{sait örökítette meg könyvében, amelyeket az előző 

évben tartott Dublinban, az Institute for Advanced Studyban. M{r az is 

megragadhatja a fant{zi{nkat, hogy egy nagy fizikus veszi a f{rads{got, és biológiai 

fejtegetésekbe bocs{tkozik.  

Könyvében Schrödinger azt fejtegette, hogy az élet a biológiai inform{ció t{rol{s{nak 

és tov{bbad{s{nak folyamataként is felfogható. E felfog{s szerint a kromoszóm{k 

egyszerűen inform{cióhordozók.  

Mivel pedig minden egyes sejtbe nagyon nagy mennyiségű inform{ciót kell 

becsomagolni, a mérhetetlen adathalmaznak - Schrödinger szavaival – valamiféle 

"örökletes titkosír{ssal" sűrített form{ban kell jelen lennie a kromoszóm{k 

szerkezetében. Az élet lényegét teh{t akkor tudjuk megérteni, ha megtal{ljuk ezeket 

a molekul{kat és feltörjük a kódot. Schrödinger még annak lehetőségét is fölvetette, 

hogy az élet lényegének megértése - s benne a gének mibenlétének felderítése 

túlmutathat a mai értelemben vett fizikai törvényeken. 

 

Az emberi létet elemezve szükséges sz{mos kérdésre is v{laszt adni. Jellemzően 

Schrödingert követően Szil{rd Leo is foglakozott az élővil{g és az élet kérdésseivel. 

Amikor a Szovjetunió 1949-ben végrehajtotta első kísérleti atomrobbant{s{t, a 

hidegh{ború és a fegyverkezési verseny folyamata visszafordíthatatlannak l{tszott. 

Szil{rd ekkor elfordult a politik{tól, és teljesen a biológi{nak szentelte mag{t. Úgy 

tűnt, nem akart többé a hal{llal kapcsolatos dolgokkal foglalkozni, csak az élet 

jelenségeit akarta kutatni. A sors fintora, hogy a biológusok és az orvosok tal{n nem 

értették Schrödinger és Szil{rd Leo gondolat felvetéseit. Az első biológus tal{n Szent-

Györgyi Albert volt, aki Bay Zolt{nnal való tal{lkoz{sa ut{n mondta „Igaz{n boldog 

vagyok, hogy a sorsom egy fizikussal hozott össze, mert meggyőződésem, hogy a 

biológia fejlődését a kvantummechanika fogja befoly{solni”. Néh{ny kutató 

kísérletekbe fogott, hogy az életet és annak mibenlétére is magyar{zatot tal{ljon. 

Olyan szerves molekul{knak, mint a fehérjealkotó aminosavak közül a glicin, az 

alanin, az aszparaginsav és a glutaminsav, illetve az anyagcsere-folyamatokban részt 

vevő tejsav és borosty{nkősav az ősi légkörhöz hasonló körülmények közötti gyors 

és hatékony szintézisét először Harold Urey tan{csait felhaszn{lva Stanley L. Miller 

valósította meg. Miller az ősatmoszfér{nak megfelelő g{zelegyben a vill{ml{soknak 

megfelelő elektromos kisüléseket hozott létre. Voltak olyan kutatók, akik a 

szervetlen-szerves anyagok körforg{s{ban keresték a megold{st.  
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Miért tűnik olyan bonyolultnak a kérdés, hisz ismerjük a DNS rendszereket és az 

genetik{t, teh{t kémiai folyamatoknak saj{tos rendszer az élet, mondhatjuk. Ezt a 

nézetet képviselte Paul Davies is. Az élet eredete egyike a tudom{ny legérdekesebb 

és még megv{laszolatlan kérdéseinek. Tal{n ezért Davies úgy fogalmazott, hogy Az 

élet csup{n egy kémiai baleset eredménye, ami egyedül{lló az Univerzumban?. Az 

elmélet így bizonytalans{got mutatott, ezért egy m{sik v{lasz{ban kiegyenlítette 

feltevését. Vagy éppen ellenkezőleg, mélyen bele van vésve a természet 

törvényeibe, és fel is bukkan ott, ahol a körülmények kedvezőek? 

 

A bonyolult életfolyamatok értelmezésénél egy tov{bbi iskola is kezdte sz{rnyait 

bontogatni. Ennek az iskol{nak a képviselő a szervetlen és a szerves kémiai 

folyamatok {tmeneteiben keresték az élet körforg{s{nak törvényszerűségeit. A 

„H{rmas Elméletben” vetettem fel azt a kérdést, hogy nem elkülönülő 

rendszerekben kell gondolkodni. A rendezett megújuló folyamatok alkotj{k az 

szervetlenből a szervesbe való {tmeneteket. Mert az élet minden esetben megújul és 

egy meghat{rozott körfolyamat részét képezi. Azaz a szervetlenből természetes 

körülmények között szerves molekul{ris rendszer alakul ki, amiből alakulhat ki az 

élet minden jelenségével, de a kialakult élet minden esetben egy időtengelyen 

haladva előre meghat{rozható v{ltoz{sokon megy keresztül. Ebben az időszakban 

történik az élő rendszer természetes reprodukciója, majd az életjelenségek egyre 

csökkenő intenzit{ssal leépülnek és {tmenetet képeznek. Első lépésként az élő 

organikus rendszerek szerves anyagokk{ alakulnak {t, majd egy ponton szervetlenné 

v{lnak. Ennek a körfolyamatnak egy lehetséges magyar{zat{t a BIR (biológiai ion 

r{cs{llandók), BHT (biológiai felezési idő) és HIR (hum{n radi{ció) rendszerekben 

írtam le.  Kutatómunk{mat természetesen Schrödinger elméleti alapj{ra helyeztem és 

ebből építkezve vontam le a végkövetkeztetéseket, miközben minden új elméletet és 

ismeretanyagot felhaszn{ltam. A hipotézis megfogalmaz{s{t követően hosszú 

kutatómunka következett. A tézis végső kialakít{s{ban és a megold{sokban, prof.Dr. 

Pais Istv{n tudom{nyos munk{ss{ga jelentette a legnagyobb segítséget. 

 

Az elméleti fejtegetéseket mellőzve fogadjuk el, hogy a bolygónkon biológiai élet 

zajlik. Minden Élet ami volt, van és lesz az egyedi és megismételhetetlen. Az ember 

ebből a biológiai körforg{sból azzal tűnik ki, hogy rendelkezik tudattal, értelemmel. 

Biológiai létében viszont mindenben hasonlatos m{s élőlényekhez. Ez azt feltételezi, 

hogy a tudat{val és értelmével azon f{radozik, hogy létét és az emberi faj 

fennmarad{s{t minél harmonikusabban biztosítsa. De tévedünk, mert 

anakronisztikusan az emberi tevékenységek pontosan az ellenkező cselekedetek 

ir{ny{ba haladnak. A tudati jellemgyengeségek kerültek előtérbe, mohós{g, 

értelmetlen pusztít{sok, és ami csak és kiz{rólagosan az emberre jellemző tudatos 
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agresszió. Az ember képes létfenntart{s{n kívül, puszt{n gondolatoktól vezérelve a 

környezetét és saj{t embert{rsait pusztítani és azokat az életfolyamatokból kivonni. 

Ez a szinte kényszer cselekedet napjainkban erőteljesen előtérbe került. Egyes 

{llamok (ember lakta földrajzi területek) honuk védelme érdekében nagyon t{vol 

m{s {llamokkal szembe h{borúkat indítanak. Ezeknek a h{borúknak az furcsa 

filozófi{ja, hogy azért hirdetik meg, hogy a m{sik {llam lakosai m{s t{rsadalmi 

rendszerbe élhessenek. Azért, hogy ezt a v{ltoz{s elérjék a segítő {llamok, a 

segítséget nem kérő népcsoport földrajzi területén szétbomb{zz{k a v{rosaikat és az 

{tlag lakosok nagy sz{m{t megölik. Ezek a folyamatok a természet és az élet 

értelmének elemzése szerint, teljes mértékben értelmezhetetlenek.  

 

A pusztít{s a romló életkörülményeket még jobban tönkreteszik úgy, hogy közben 

hatalmas mennyiségű természeti kincset pazarolnak és haszn{lnak fel. 

 

 Antony Szacsky felvétele 

 

 

 Ez nem lehet a magasztos emberi tudat. Az élettudom{nyokkal foglakozó kutató 

értetlenül {ll ez előtt a jelenséggel szembe, ami leegyszerűsítve azt is jelentheti, hogy 

ember embert kínoz. Ez az {llatvil{gban teljes mértékben ismeretlen. Az 

{llatvil{gban szeszélyből soha nem ölnek. 

 
 

Még nem telt el 100 év, hogy az első vil{gh{ború kirobbant, amit hamarosan követett 

a II. vil{gh{ború. A békeévek nem jöttek el. A fegyveres és az erőszakos cselekvések 

napról- napra zajlanak vil{gszerte. A XXI. sz{zad első évtizedének első évében új 
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fejezetet nyitott az emberiség és ez nem m{s, mint a terrorizmus. A 2001. szeptember 

11. –i eseményeket követően a vil{got veszélyeztető konfliktusok, {tcsoportosultak. 

 
 

 

 Kor{ban ismertek voltak a vall{si, hatalmi, gazdas{gi érdekből, vagy csak dikt{torok 

kegyetlensége miatt kialakult h{borúk. Ez 2001-től abban v{ltozott, hogy egyre 

többször halljuk, hogy a napjainkra kialakult h{borús helyzetben a jó küzd a 

gonosszal. Antropológiai értelmezés szerint ezek az {llít{sok és meghat{roz{sok 

tévesek, mert a valós{gban tov{bbra is hatalmi és gazdas{gi okok miatt h{borúznak 

egym{ssal népcsoportok, vall{sok, {llamok, kontinensek stb.  

 

Térjünk vissza az emberhez, mert minden, amit folyamatosan felvetünk, amiről 

beszélünk vagy írunk az biológiai emberi tevékenységek sokas{ga. Szinte 

felmérhetetlen azoknak a tanulm{nyoknak a sz{ma, amelyeket m{r megfogalmaztak, 

értelmeztek, vagy csak vitatkoztak róla. A biológiai-antrolpológiai szemlélet 

megkív{nja, hogy az EMBER-t egy m{s nézőpont szerint is értelmezzük. A 

folyat{sban ezért az ÉRTELEMMEL BÍRÓ, ÉRZŐ EMBER-t vizsg{ljuk meg.   

 

2011. janu{r 31. 

 

           

 


