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A XXI. sz{zad első évtizedéről 

és napjainkról  

(aktu{lis zavarok és kérdések) 

 
Földünk és az emberi lét sors{t magunk is kezünkbe tartjuk. Az elmúlt évtizedben az 

emberiség létsz{ma folyamatosan gyarapszik, és igényei is egyre növekszenek. 

Bolygónk egyre kisebbnek bizonyul, és a földkéreg ember sz{m{ra elérhető 

mélységeiből a véges természeti kincseket is egyre növekvő módon haszn{ljuk el. 

 

A PANNON-PALATINUS, kapcsolódva a nemzetközileg ismert és kialakított 

elemzési form{khoz, maga is jelentések form{j{ban teszi közzé meg{llapít{sait. 

 

Minden olyan kutatóhelyen, ahol felelősséggel gondolkodnak a jövőnket érintő 

kérdésekben, nem a múlt magyar{zat{ra helyezik a fő hangsúlyt, hanem a v{rható 

jövőt és annak lehetséges form{it igyekeznek nagy pontoss{ggal felv{zolni. Ezt 

tesszük mi is. Helyzetünket nehezíti, hogy meg{llapít{sainkat, amelyeket biztos 

forr{sból merítettük, a felt{r{s pillanat{ban sem akart{k tudom{sul venni. A 

jövőkutat{s szab{lyai szerint elkészített prognózisainkat soha senki még csak 

figyelembe sem vette. Azzal, hogy az idő minket igazol, mert azok a v{rható 

folyamatok, melyeket prognosztiz{ltunk, pontosan, szinte menetrendszerűen 

bekövetkeztek, tov{bb nehezítették helyzetünket.    

 

Nem z{rható ki, hogy a t{rsadalmak j{rhatatlan utat v{lasztottak azzal, hogy 

mindent csak és kiz{rólagosan közgazdas{gi szempontok alapj{n terveznek. Ahol 

bizonytalans{got éreznek, ott segítséget kérnek az {ltaluk fizetett 

„tudóst{rsadalomtól”, akik természetesen minden megoldanak, amit csak földi 

körülmények között meg lehet oldani, legyen az fegyver, műanyag étel, energia, 

szintetikus élőlény, vil{gűrturizmus, hulladékgazd{lkod{s, tömegközlekedés stb. 

Úgy tűnik, hogy az emberiség sorsa jó úton halad. Ezt hallhatjuk a médiumokban, 

erről sz{molnak be a nyomtatott sajtótermékekben, és olvashatjuk, l{thatjuk az 

elektronikus felületeken. 

 

A baj ott kezdődik, amikor egy zseni{lis „tudom{nyos” megold{s, amelyik a 

fenntartható fejlődést szolg{lja és profitot is termel, az ember ellenségévé v{lik. 

Ilyenkor zavarodotts{g a jellemző, ezt követően mindent lehet okolni, csak a 
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mohós{gunkat nem. A t{rsadalmak vezetői úgy gondolj{k, hogy a tud{s csak 

kevesek erénye legyen, mert minél több gondolkodó van a t{rsadalomban (a tudósok 

közül kirekesztve) ann{l nehezebb a rövid t{vú, de katasztróf{ra ítélt programokat 

elfogadtatni, megvalósítani. A t{rsadalom nagyobb rétegének egy feladata van, a 

fogyaszt{s.  

 

Lehetne ezt a kérdést {rnyaltabban is megfogalmazni, de elmúlt a csod{lkoz{s ideje. 

A politikusoknak és a tudósoknak a jövőben felelősséget kell v{llalniuk, névvel 

beazonosítható módon. Abban az esetben, ha az emberiség nem {ll a talp{ra, nem 

veszi kezébe a sors{t, akkor bolygónkra, a biológiai létre és az emberiségre sötét jövő 

v{r. 

 

A bevezető gondolatokat azért volt szükséges leírni, mert az elmúlt hónapokban és 

hetekben egym{stól független, de prognosztiz{lható események zajlottak és zajlanak, 

amelyek lok{lisnak tűnnek, de glob{lisan összefonódva újabb, és m{r előre nem 

l{tható módon új katasztróf{kat idéznek elő. 

 

A XXI. sz{zadról készülő PANNON-PALATINUS jelentéssel kapcsolatos munk{kat 

több esetben meg kellett szakítani, mert az aktu{lis eseményeket a m{r feldolgozott 

és leírt rendszerbe – mint bizonyítékokat – szükséges volt beilleszteni. 

 

Bolygónk ökológiai tragédi{i, minden híreszteléssel ellentétben, egyre gyorsuló 

folyamatokat mutatnak.  

 

Néh{ny kiemelés a 2011. év eltelt h{rom hónapj{ból: ausztr{liai {rad{sok, új-zélandi 

földrengés, Amerikai Egyesület Államok téli időj{r{sa, hazai belvíz helyzet és 

természetesen a jap{n földrengés, és az azt követő tsunami, atomerőmű-zavar, 

sug{rz{sokkal kapcsolatos hisztéria, Észak-Afrika t{rsadalmi, vagy tal{n nem csak 

t{rsadalmi zavara, és hosszasan sorolhatn{nk tov{bb az eseményeket.  

 

Célszerű két egészen szembeötlő teljes zavarodotts{got, vagy kommunik{ciós hib{t 

kiemelni. 

 

- Sug{rfertőzés – tudom{nytalan megnevezés, mert csak kórokozó képes 

j{rv{nyszerűen fertőzni. A sug{rérintettség, vagy a sug{rbetegség 

megnevezése tekinthető pontosnak (kor{bbi palatinusi ír{sok). 

-  

- -Idézet:  „látván a japánok "szamurájbüszkeségét", biztosak lehetünk abba, hogy ha 

az atomerőművi munkásoknak valamikor azzal a tudattal kellene végezniük a 

munkájukat, hogy a biztos halál vár rájuk, akkor sem futamodnának meg, mert "ezt 
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kéri tőlük a haza". Idáig a hírek értelmezhetők, de ez így folytatódik „Nukleáris 

nindzsák: öngyilkos küldetést teljesítenek a japán mérnökök”. Lehet, hogy 

tévedek, de teljes fogalmi és képzavarral állunk szembe. Hiteltelenné válik minden, ha 

ilyen hibákat követnek el sorozatban a hírközlő szervek. Ebben a szövegkörnyezetben 

a „kamikaze” jelzőt lehetett volna használni, de az sem lett volna pontos. Az sem 

lenne zavaró, ha a nindzsa fogalmat használják, de akkor az „öngyilkos küldetést” 

nem kellett volna kiemelni. 

 

A két idézett hiba szinte eltörpül néh{ny „tudós” nyilatkozat{hoz képest. 

 

Azt is megfigyelhetjük, ha valaki „tudós”, és hivatala is van hozz{, akkor minden 

akad{ly nélkül lépheti {t saj{t tudom{nyterületét. Így fordulhatott elő az, hogy 

energetikai, nukle{ris tudós élettudom{nyokról beszélt, míg orvos fizik{ról. 

Nagyon jó lenne az, ha a tudom{nyok interdiszciplin{ris jellege előtérbe kerülne, 

de nem úgy, hogy sorozatosan helytelenül m{s tudom{nyterületekre való 

hivatkoz{ssal tévesen inform{ljuk az embereket. 

 

A Fukusima prefektúr{ba tartozó atomerőmű a földrengés és tsunami hat{s{ra 

jelentős mértékben k{rosodott. A zöldszínű politikusok azt prób{lj{k erőltetni, 

hogy nukle{ris katasztrófa történt, ami nem igaz. Nemzetközi tiltakoz{sokat 

hirdetnek az „atom” ellen, de néh{ny dolgot nem hajlandók figyelembe venni. 

Kivételes zöldszínű mozgalmukhoz ők maguk igénylik az energi{t. Megbízt{k a 

tudósokat, hogy nagyteljesítményű és a környezetre mérsékleten ható 

energiatermelést biztosítsanak igényeikhez (elsősorban profit). A tudom{ny mai 

{ll{sa szerint ezt a mohó igényt csak az atomenergia segítségével lehet kielégíteni. 

Amit még nem vettek figyelembe, vagy amiről még nem beszélnek, az az, hogy 

mennyien haltak, halnak bele a nukle{ris energiatermelésbe, vagy milyen a 

hal{loz{si és környezetszennyezési hat{s péld{ul a fosszilis erőműveknél. A 

tényeket és az ar{nyokat is szükséges lenne bemutatni. Lehet, hogy nem 

szerencsés az összehasonlít{s. 

 

Abban az esetben, ha a nukle{ris baleseteknél elhunyt emberek sz{m{t 

összehasonlítjuk, mondjuk az {rvizek, földrengések vagy a környezetszennyezés 

miatt elhal{lozott emberekkel, akkor ar{nytalan és értelmezhetetlen 

különbségekkel tal{ljuk magunkat szembe. 

 

De fogadjuk el a sokszor nehezen érthető magyar{zatukat és v{ltoztassunk 

energiapolitik{t, de mire? Európa ismét kőolaj, g{z és szénerőműveket építsen? 

De honnan lesz nyersanyag, és főleg mennyivel növekszik a környezet 

szennyezése? Az ingerült v{laszokat előre lehet hallani, itt az alternatív energia, 

de hogy mi az, arról még nagyon keveset tudunk. Nem célszerű belebonyolódni 
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politikai és sok esetben gazdas{gi hisztéri{kba. Egy szerény véleményt azért 

célszerű felv{zolni. 

 

Az ismertetett megújuló energia-termelő rendszerek elő{llít{s{nak energia- és 

nyersanyagigényét jelenleg ( és még valószínű sok{ig) az atomenergia tudja csak 

biztosítani. Készül a PANNON-PALATINUS energiaigény, -szükséglet, -

mennyiség stb. komplex feldolgoz{sa. Az egyre növekvő emberiség és a 

fenntartható fejlődés igényeit a jövőben egyre nehezebb lesz energi{val ell{tni, sőt 

az sem kiz{rt, hogy a túlbonyolított rendszerek összeoml{s{val egyre többször 

szembesülhetünk. 

 

Jelenleg bolygónkon embertömegek foglakoznak azzal a kérdéssel, hogy 

„sug{rfertőzés”, terjedő „sug{rz{s”, ilyet is olvashattunk „sug{rfelhő”, és ennek a 

„gyógyszerével”, a Jóddal. 

 

Egy nukle{ris szakember a minap azt mondta, hogy nem kell jódot szedni, sőt 

tilos! Egy patikus is csatlakozott hozz{, és azt mondta, hogy a jód a 

pajzsmirigy-betegségek kezelésére való, és jelenleg nincs sug{rfertőzés. 

Miközben azt hallhattuk, hogy a fukushimai reaktorhoz közel eső tengeri 

területeken a víz jód radioaktivit{s{nak mértéke több ezerszeresére 

növekedett. Viszont arról is értesülhetünk, hogy a vil{gban mindenhol jódot 

v{s{rolnak. Haz{nk ebben sem maradt le. A patik{kat kifosztott{k, minden 

jódtablett{t megv{s{roltak, mert egyesek, és sajnos orvosok is „biztosan 

tudj{k, hogy Csernobil ut{n is több millió pajzsmirigyr{k volt, és most is 

védekezni kell. 

 

EZ NEM IGAZ, ÉS CSAK RÉMHÍR 

 

A folyamatosan hallható dezinform{cióknak vajon mi az igazs{gtartalma? 

Valóban a jód méreg? A jód valóban megvéd minket a „sug{rz{stól”? – és 

sorolhatn{nk az ostob{bbn{l ostob{bb felvetések. Egyszerű, de népszerű 

tudom{nyos kis színesként, vagy ide{lis jól eladható katasztrófa hírként nem 

lehet kezelni ezt a kérdéskört.  

 

 A PANNON-PALATINUS hamarosan ön{lló tanulm{nyban foglalja össze a 

jóddal és a sug{rz{ssal összefüggő kérdéseket, és az azokra adható v{laszokat. 

 

Előzetesként egy idézet: A jódról mintegy két évsz{zada tudjuk, hogy az {llatok 

és az ember szervezetében nagyon fontos szerepet j{tszik. A pajzsmirigyben két 

olyan hormonhat{sú vegyületet tal{ltak, amelyek a gerinces {llatok és az ember 
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sz{m{ra nélkülözhetetlen élettani szerepet kölcsönöznek a jódnak, mint 

komponensnek. A tiroxin 4 jódatomot, a trijód-tironin 3 jódatomot tartalmaz. 

Az említett vegyületek képletét az al{bbi rajzunk mutatja:  

 

 
 

pannon-palatinus 

szacsky 

 

2011. március 27. 


