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Kertész leszek! 

Nász János 

„Kertész leszek, fát nevelek, 

kelő nappal én is kelek,  

nem törődök semmi mással,  

csak a beojtott virággal.”  

 

József Attila: Kertész leszek  

 

Az MTA Könyvtár és Információs Központ, 

valamint a Magyar Szociológiai Társaság 

Holisztikus Ökológia Szakosztálya a fenti címmel 

indított új előadássorozatot 2016. február 22-én.  

 

Antal Z. László nyitotta meg a programot. 

A kép forrása: 

http://konyvtar.mta.hu/index.php?name=fotoalbum_2016_02_22 

Nem volt véletlen a sorozatcím választása, hiszen 

a Párizsi Klímacsúcs után vagyunk. A 

környezetünk védelmével kapcsolatban 

megtörténtek az önkéntes, nem kötelező érvényű 

vállalások nemzeti szinteken, de a szakemberek 

vegyes, inkább kételkedő értékeléseinek tükrében 

a jövőnk képe nem látszik olyan rózsásnak, mint 

ahogy azt tálalják. Ha globálisan nem sikerül 

átütő eredményeket elérnünk, más választásunk 

nincsen, csak hogy helyi, vagy személyes 

szinteken kell kezdeményeznünk a 

környezetünkkel kapcsolatos, gyökeres 

nézőpontváltást, és bolygónk gondoskodó 

kertészévé kell válnunk. 

Az újabb öt részes sorozat első előadását Vida 

Gábor biológus, az MTA tagja indította el 

Antropocén remények és esélyek címmel. Az 

antropocén kifejezést egyre többen használják a 

tudományos megközelítéseken túl is − egy újabb 

földtörténeti kort definiálnak ezzel. A holocént 

váltó antropocén korszakunkba lépés szerintük 

ugyanis körülbelül kétezer évvel ezelőtt 

kezdődött el, amely napjainkban is tart. Jelentős 

változást hozott a Föld környezetében, 

élővilágában, vizeiben, légkörében. Az ipari 

forradalmak óta a bolygón élő népesség 

ugrásszerűen elszaporodott. Az addig 

élelemszerző, élelemtermelő életmódját 

felváltotta egy felszabadultabb, tudatosabb 

életmódra, amelyben a tudomány és technikai 

fejlődés robbanásszerűen alakult. Az elmúlt 50 év 

alatt háromszorosára növekedett az emberiség 

energiafogyasztása, az üveghatású gázok 

kibocsátása ezzel párhuzamosan kétszeresére 

nőtt. A hatalmas fosszilis energiaforrások 

felhasználásának következménye az lett, hogy 

rengeteg káros anyag került a légkörünkbe, és 

ezek egy része el is raktározódott. Bár a fosszilis 

nyersanyagok használata 2003-tól 87%-ról 80 %-

ra csökkent 2013-ra az összes energiahasználat 

tekintetében, mégis kijelenthető, hogy világunk 

mai állapotában fenntarthatatlan ilyen módon. 

Mindezek hatása a klímaváltozás, az élővilág 

fajainak és számának felére csökkenése, az 

édesvizek biológiai pusztulása, a termőtalajok 

fogyása, a tengerek szennyezése és túlhalászása, 
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a túlnépesedés és túlfogyasztás, valamint az 

energiaéhség. A környezeti válság hatása 

gazdasági és társadalmi szintű válságokat generál, 

hiszen a három tényező összefügg. Napjainkban 

már közvetlenül is megtapasztalhatjuk azt, hogy a 

biológiai rendszerek alkalmazkodó- és 

tűrőképességük határára értek, továbbá ha véges 

mennyiségű forrásokat használnak fel, a 

gazdasági rendszerek egy szint után már nem 

növekedhetnek. Túl sokan vagyunk, és túl nagy az 

öko-lábnyomunk. Hiába van technikai fejlődés, 

ha a populáció és a fogyasztás jelentős mértékben 

növekszik. A jelenlegi helyzetünkből adódó 

irányultságunk képe egy mondattal foglalható 

össze: „Növekedni kell, ha belepusztulunk is?” 

Van azonban más megoldás is ezekre a komplex 

problémákra. A decoupling, azaz a szétkapcsolás, 

függetlenítés. A környezeti hatások 

csökkentésével egyidejű gazdasági növekedés. 

Az energiafelhasználás, szennyezés csökkentése, 

a takarékosság, és a hatékonyság növelésével 

elérhető fejlődés. Az energiaszektor tekintetében, 

82%-os szén, 49%-os gáz, és 33 %-os olaj 

felhasználás csökkentése. Visszatérve a Párizsi 

megállapodásokra, ha az összes állam betartja az 

ígéreteit, akkor is csak annyit érhetünk el, hogy a 

2 C° alatti hőmérséklet-emelkedés tartását csak 

kitoljuk, de nem oldjuk meg. A probléma, hogy a 

gazdasági növekedés elé hiába írjuk azt, hogy 

fenntartható, ha a gazdaságot célként 

értelmezzük, de valójában eszköznek kellene 

lennie a fejlődésünkben. 

 

Vida Gábor. A kép forrása: 

http://konyvtar.mta.hu/index.php?name=fotoalbum_2016_02_22 

A második előadást, Szólláth Tibor, Hajdúnánás 

polgármestere Hagyományos értékek - újszerű 

megközelítés címmel.  

 

Szólláth Tibor. A kép forrása: 

http://konyvtar.mta.hu/index.php?name=fotoalbum_2016_02_22  

A város vezetésének jelszava a hagyomány és 

innováció. A mára már 17.000 lakosú települést a 

Bocskai-féle hajdúk letelepítésével alapították, 

amellyel együtt kollektív nemességet is 

kaptak.  Az Aranyszalma városának is nevezik, 

hiszen Széchenyi korában európai hírű volt 

szalmafonatokból előállított termékeiről. A 90-es 

évek végére itt is nehézzé vált a megélhetés, 

szinte teljesen megszűnt az ipar, és jelentős 

mértékű elvándorlás következett. A helyi 

paradigmaváltás alapgondolát az adta, hogy 

megélhetést kell adni az itt élő embereknek egy 

harmonikus környezeti háttérrel, ahol jól lehet 

élni és érezni magukat. A nánási programot a 

2011-2015 közötti terminusban 6 területen 

indították el. Az első a szociális földprogram volt. 

170 család kapott konyhakertet és termelte meg az 

egy éves zöldségszükségletét, nevelte fel háztáji 

aprójószágait, és ehhez még alapvető segítséget is 

kaptak.  Ez az önellátási lehetőség mintegy 97 %-

osan eredményes volt. A második terület a helyi 

pénz (utalvány), a Bocskai korona bevezetése 

volt. Az önkormányzat a cafeteriát is ebben adta a 

dolgozóinak, a korona fedezetét pedig a helyi 

takarékszövetkezetben helyezték letétbe. Mintegy 

100 szolgáltató használja ezt a csereeszközt, 

amely csak Nánáson váltható be helyi 

termelőknél helyi termékekre, vagy 

szolgáltatásokra. Ezzel is a város gazdaságát 

serkentik. A harmadik a széleskörű 

közfoglalkoztás bevezetése volt a település 
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rendbetartása, a fürdő üzemeltetése és sok más 

területen. A Nánási Portéka címmel a helyben 

előállított termékeket jelölik meg. Az ötödik 

szintér két szociális szövetkezet megalapítása 

volt, ezzel is a helyi gazdaságot segítik, amellyel 

kisebb a környezeti terhelés. Egyrészt kézműves 

termékeket állítanak elő, másrészt pedig a 

helyben felnevelt állatokból készítenek keresett 

élelmiszerféleségeket. Végül, de nem utolsó 

sorban a kendereskerti üdülőövezetről a 

gyógyfürdővel és az ökológiai bemutatóhelyről is 

essen szó, amire nagyon büszkék az itt lakók. A 

gyógyulni vágyók évente nagy számban, mintegy 

százötvenezren érkeznek ide. A 

látogatóközpontban őshonos állatokat láthatnak 

élő közelségben, és más turisztikai attrakciók 

részesei is lehetnek. Nem véletlen, hogy a 

zeneiskola és tanárai által megkomponált nánási 

indulót egyre többen énekelik örömmel, kifejezve 

azt, hogy városukban élni, dolgozni, értékeket 

létrehozni rendkívüli dolog.  

 

Gregory Heyworth előadása: 

Elárulják titkukat a régi kéziratok 

Szilassi Andrea 

Gregory Heyworth szövegtudományt tanít új és 

különleges módszerekkel 

az Amerikai Egyesült 

Államokban, Mississippi 

egyetemén. Kutatásaiban 

multispektrális képalkotó 

eljárás alkalmazásával 

vizsgálja a régi 

szövegeket, térképeket és 

kéziratokat.  Motivációjáról és diszciplínájáról 

így fogalmaz előadásában: „Annyi minden 

maradt ránk a múltból, és annyira kevesen 

vannak, akiknek megvan a tudásuk hozzá, hogy 

megmentsék őket, mielőtt végképp eltűnnének. 

Ezért kezdtem el tanítani ezt a több területet 

átfogó tudományt, amire magyarul talán a 

"szövegmentés" szó illene. Ez a tudomány felöleli 

mind az irodalomtudományban elvárt 

jártasságot: régi nyelvek, kézírások értésének, 

olvasásának képességét, azt az ismeretet, hogy 

miként készültek ezek, hogy el tudjuk helyezni és 

datálni őket, és az új technikákat, mint a 

képalkotás tudománya, a tinták és festékek 

vegytana, a számítógéppel támogatott optikai 

karakterfelismerés.” 

Egy ösztöndíjnak köszönhetően létrehozott egy 

hordozható, multispektrális képalkotó 

laboratóriumot. Megalapította a Lazarus 

projektet. Ez egy nonprofit vállalkozás, amely 

segítséget nyújt más kutatóknak, kisebb 

intézeteknek is, hogy alacsony költséggel, vagy 

akár ingyen használhassák a laboratóriumot. Az 

elmúlt öt évben hét országban is megfordult 

tudósokból, a képalkotás szakértőiből és 

egyetemistákból álló csapatával. A hordozható 

laboratóriummal „házhoz mennek”, így 

felkereshetik a sérült, nem szállítható kéziratokat. 

A csapat munkáját jó néhány kivételes mű 

helyreállítása dicséri, így például a Vercelli-

kódex, amely a legrégebbi angol nyelvű könyv; a 

carmartheni Fekete Könyv, amely a legrégebbi 

walesi könyv; és néhány a legértékesebb 

evangéliumok közül Grúzia területén. 

Hogyan működik ez a technológia? 

“Berendezésünk a fény 12 hullámhosszát 

használja, az ultraibolyától az infravörösig. Ezek 

fentről megvilágítják a kéziratot egy LED-

készletből, és más multispektrális fényforrásból, 

és áthatolnak a kézirat egy-egy lapján. Laponként 

akár 35 képből álló sorozat készül így nagy 

teljesítményű digitális fényképezőgéppel, 

amelynek lencséi kvarcból vannak. Kb. 5 ilyen 

van a világon. Ha egyszer elkészítettük a képeket, 

feldolgoztatjuk őket egy statisztikai algoritmussal, 

hogy megtisztítsuk és kontrasztosabbá tegyük 

őket. … Az eredmény látványos lehet. Talán 

hallottak már róla, hogy mi történt a Holt-tengeri 

tekercsekkel, amelyek lassan elkocsonyásodnak. 

Infravörös fénnyel a Holt-tengeri tekercsek 

legsötétebb csücskeit is el tudtuk olvasni.” 

Előadásának videója magyar feliratozással: 

http://www.ted.com/talks/gregory_heyworth_how_i_m_discovering_the_

secrets_of_ancient_texts?language=hu  
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