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Összefoglaló 

Az ICUS 23. Konferenciájáról, Szöul, 2016. február 4-5. 

Az ICUS, International Conference for the Unity of Science 1972 óta működik a tudományos világ 
integrációja elősegítésére. Fontos eleme az interdiszciplinaritás, a különböző tudományágak 
találkozása, együttműködése. Kétévente tartanak konferenciákat egy-egy meghatározott témakör 
körüljárására, a korai időszakban egyebek mellett magyar részről Szentgyörgyi Albert és Wigner 
Jenő, Nobel díjasok is részt vettek ezeken. A jelen kor egyik fő válságjelensége, a környezeti 
erőforrások és a természeti értékek pusztítása, kimerítése vezetett arra, hogy az aktuális konferencia 
témája, és címe, a Föld környezeti válsága, és a tudomány szerepe lett. A konferenciát megelőzte, 
február 1-4. között az un. World Summit, amelyen nagyszámú korábbi és mai politikus, döntéshozó, 
tudós vett részt mintegy hetven országból, ennek egyebek mellett biztonságpolitikai témái voltak, ill. 
kiadásra került a 2017. évi Sunhak Béke Díj. Erre is meghívást kaptam a rendezőkről, de végül csak az 
ICUS konferenciára tudtam kimenni, hazai civil elfoglaltságaim miatt. 

A konferenciára és a megelőző World Summit-ra a Lotte World International szállodában került sor. 
Az első blokk, panel közösen került megrendezésre a szálloda nagy konferencia termében, ahol a két 
konferencia egyesülve  bő kétszáz fős résztvevőt jelentett. A panelek szervezése úgy történt, hogy két 
un. fő előadó volt, a panel témáját két oldalról körüljárva, majd két felkért hozzászóló, kommentátor 
tartott rövidebb, méltató előadást kapcsolódva az előadókhoz. Végül vita, kérdések következtek. 
Ezek a panelek mintegy másfél két órát jelentettek egyenként. 

Első panel: Fenyegetések a földi környezetre, és az ICUS szerepe. Itt B.C. Prasad elnökölt a Fiji 
szigetekről, az ottani Alkalmazott Tudományok Intézete igazgatója. Az első előadó J. Martin Ramirez 
professzor volt, a Madridi Konfliktuskutatási Intézettől. Témája a Tudomány határai és ez egyesített 
értékek előnyei volt. Foglalkozott a tudomány fogalmával, visszavezetve a görög, római és a 
reneszánsz felfogásokra. Utalt a tudományok szegregációjára, specializációjára, innen kell egy 
globálisabb, holisztikusabb, interdiszciplinárisabb felfogás felé visszamennünk. Saját területét, a 
pszicho-biológiát kiemelve, ahol együttesen kerül vizsgálatra a pszichológiai, a biológiai, az ökológiai, 
a szociológiai és az un. bio-statisztikai megközelítés. Példa és fontos elem a biológiai szerveződések, 
és a környezet állandó kölcsönhatásai. Folytonosság és egység, térben és időben, utóbbinál a fejlődés 
is megjelenik, harmadik dimenzióként a genetikai változásokkal. A tudomány egysége kérdéséhez 
kiemelte, hogy szükségünk van az interdiszciplináris, transzlacionális megközelítésre, a tudománynak 
titkok és határok nélkülinek kell lennie, ugyanakkor a tudomány nem az igazság szinonimája, hiszen 
gyakran valószínűségi modellekről és önkorlátozásról is szó van. Az észlelés is szubjektív és az emberi 
kapacitás is korlátozott. Másfelől a tudománynak a világ számos kérdésében nincs dolga állást 
foglalni. Az utolsó szó az emberé kell legyen, pl. hogyan tudjuk adekvát módon használni az IT 
eszközeit, lehetőségeit. Minden szereplő rendelkezik felelősséggel a tudományért, nemcsak a 
tudományos intézetek és kutatók. Pl. kormányközi együttműködések, a határokon átnyúló 
légszennyezések kérdésében. Hangsúlyos a média szerepe, felelőssége. A tudomány katalizátor lehet 
a gazdaság és a társadalom fejlődésében, ennek kapcsán jelentős az etikai felelőssége is.  

A második előadó Luc Montagnier professzor, a 2008-as orvosi Nobel díjas volt, aki a Tudomány 
egyesítése a század társadalmi és környezeti kihívásai teljesítésére címmel tartott előadást. 
Kiemelte napjaink legfontosabb egészségügyi kihívásait, a korosodást, a krónikus betegségeket, új és 
aktuális jelenségeket, és a globalizáció hatásait. Vázolta a környezeti terhelés kumulatív hatásait, így 
a légszennyezés, a vegyi hatások, az élelmiszerek és a sugárzások hatásait, ill. az egyéni magatartástól 
függőket, mint a dohányzás, az alkohol, a nem kielégítő testmozgás, és a táplálkozás hatásait, 
valamint a fertőzéseket, vírus, baktérium, és paraziták. A sürgősség összetevői, a kereskedelem 
globalizációja, a városi övezetek zsúfoltsága, a klímaváltozás, a sugárzó hatások, a zoonozis, a 
vadállatokkal való kapcsolat, azok élettere beszűkülésével, és az immunológiai állapot romlása. A 
krónikus megbetegedések főbb terhei, a daganatos, a keringési, a neurodegeneratív, az ízületi és az 
autoimmun, allergiás megbetegedések, melyek többfaktorúak, de fontos elemek az oxidatív stressz, 
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valamint a fertőzések. A bakteriális fertőzéseknél két fontos elem, az antibiotikumok elleni 
rezisztencia, és a nem lázzal járó fertőzések. Az autizmus kapcsán kiemelte a mikrobiális nyomvonal 
kérdését, az autizmus világszerte radikálisan növekszik, az USA-ban a gyerekek 1,5 %-ánál 
diagnosztizálták a közelmúltban, itt utalt a bél, vér, agy útvonalra, az autizmust okozó korokozóknál. 
A kapcsolódó folyamatokkal, a gátképzéssel vagy annak hiányával számos kutató csoport foglalkozik, 
a  kapcsolódó kezelés, terápia, antibiotikum, antioxidáns és immun ösztönzés, élelmiszer kiegészítők, 
fehérje és glutén mentes diéták. Bemutatta az ezzel kapcsolatos kezelési eredményeket is autista 
gyerekeknél, utalva arra, hogy a folyamatok egy ideig visszafordíthatók. Aláhúzta, hogy a 
gazdaságnak kell az egészségügy alá rendelődnie, és nem fordítva. Utalt a védőoltásokkal 
kapcsolatos bizalmatlanságra, a védőoltási következmények okozói lehetnek, antigének, 
segédanyagok, a védőoltás terapeutikus környezete, a vér gátak feloldása, és a fertőzések eljutása az 
agyhoz. Megelőzés, a folyamatok kutatása, terhesek és csecsemők nagyfrekvenciás sugárzásoktól 
mentesítése, a fertőzés veszélye esetén a csecsemők oltásának kitolása, az acetaminophen 
mellőzése, rákos esetek. Négy alapelv, megelőzés, előre jelzés, személyre szabás és részvétel. Utalt 
még számos, a témával foglalkozó kutatási jelentésre és publikációra. 

 

A panel felkért hozzászólója Dr. G. Rein volt az USA-beli Innovative Biotechnical Studies kutatója. Ő 
is utalt tudományfilozófiai kérdésekre, mint a tudomány szubjektív jellege, a tudomány 
specializációja, a túlzott feldarabolódása, ami az interdiszciplinaritás ellen hat. A természet a 
környezet epigenetikai része, hangsúlyozta. Fontos a mikroorganizmusokkal kapcsolatos 
tudásfejlődés, a technológiák alakulása, a krónikus betegségek, a járványok esetében. Kulcs elemek a 
kórokozók és toxinok ismerete, azok biokémiai mechanizmusai felfedése. A környezeti ügyekben 
alapkérdések, a hulladék, az élelmiszer, a víz, a levegő, a föld, és a túlnépesedés. A föld, a talaj mint 
környezeti elem esetében az erózió, a szennyezés, a szikesedés, és az lúgosodás, a nátrium karbonát 
index egyaránt súlyosak. Ide kapcsolódó kérdések még, a klímaváltozás, a fosszilis üzemanyagok, az 
ipari hulladékok, és a szén lábnyom témái. A szennyezés kérdéskörben fontos elem az emberi 
behatás, a természeti erőforrások kiaknázása, ugyanakkor a mentesítés, a rehabilitáció szerepe, a 
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kapcsolódó környezeti jog, az energiahatékonyság, a víz, és élőhely rehabilitáció feladatai. Az 
alternatív technológiák szerepe rövid és hosszú távon. 

A második panel témája, és címe a Növekedés határai és a negyedik ipari forradalom volt. Az elnök 
itt dr. Gad Assaf volt az izraeli Agam Energia Intézettől. Bevezetőjében utalt arra, hogy a belsőégésű 
motor apró bombák sorozata, ha szabályozott formában is, de a jet motorok tized, század 
energiafogyasztás mellett képesek hasonló teljesítményre, drasztikus fogyasztási és emisszió 
csökkentési lehetőségekkel. Az első előadó dr. Dennis Meadows a University of New Hampshire 
professzora, A környezeti válság és a növekedés határai címmel tartott előadást. Utalt a különböző 
tünetek különálló kezelésére, ami folyik, pl. egy embernél, a láz, a fejfájás, az étvágytalanság, ez ott 

súlyos kimenetelű lehet, mint családjában is előfordult. Specialistáink vannak, de a gyökereknél 
kellene kezdeni. Utalt kutatócsoportjára, amivel 1972-ben vizsgálták a helyzetet, népesség, ipari 
növekedés, szennyezés, élelmiszertermelés, és erőforrás kiaknázás, konklúziójuk volt, hogy száz éven 
belül elérjük a növekedés határait, ehhez kapcsolódó számítógépes modellt készítettek. Ennek első 
eleme az összeomlási forgatókönyv, ennek keretében 2040 táján az ipari termelés, a népesség és az 
élelmiszertermelés erős hanyatlásnak indul, miközben a szennyezés, folyamatosan exponenciálisan 
nő, az erőforrások pedig ugyancsak drasztikusan visszaesnek. A további növekedés tekintetében utalt 
az ökológiai lábnyomra, ami mára az 1960-as szint duplájánál tart. A kapcsolódó fenntarthatósági 
forgatókönyvük szerint 2020-tól a népesség, az ipari termelés, az élelmiszertermelés stabilizálódna, 
egy kissé később csökkenő szennyezéssel, és az erőforrások kisebb mértékű kimerülésével. A nagy 
stressz, megrázkódtatás periódusa előtt vagyunk, ami a terhelési, termelési, populációs csúcs előtt 
jelentkezik majd, s amely várhatóan semlegesíti a növekedést erőltető politikai, gazdasági és 
demográfiai erőket. A következő húsz évben nagyobb változásokat látunk majd, mint a megelőző 
százban.  

Az EU egyik alapítóját idézte, aki már akkor azt emelte ki, hogy nincs szükségünk növekedésre, 
legalábbis az anyagi fogyasztás terén, így túlélhetünk. Carter elnöktől idézett, aki azt mondta, hogy a 
több nem szükségszerűen jobb, még a mi nagy nemzetünknek is megvannak a határai. Bemutatta 



4 
 

elemzéseiket, a legfőbb területeken, népesség, ipari termelés, szennyezés és nem megújuló források 
készlete, a várható, a befutott fejlődés és a stabilizáció, az un. fenntarthatóság összevetésével. 
Bemutatta a feltárt kőolaj készletek, és a felhasználás közötti növekvő ollót, ami a nyolcvanas évek 
közepe óta deficites.  

 

Bemutatta a CO2 koncentráció alakulását, ami 1972-ben 1,5 ppm-el, 2015-nem 3,05 ppm-el 
növekedett évente. Eközben a sarki jégtakaró volumene az 1978-as 14 millió km2-ről, 12,2–re 
csökkent napjainkra. A fogalmak tisztázására a globális és az univerzális problémák fogalmát is 
pontosítani kell. Az univerzális, általános problémák, mint a városi légszennyezés, talaj erózió, 
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áradások, stb. ezek kezelése helyi, térségi feladat, függően az aktuális politikai gazdasági vezetés 
kapacitásaitól. A globális problémák, mint klímaváltozás, nukleáris fegyverek terjedése, járványok, 
ezek kezelése már nem helyi térségi kompetencia. Elemezte az ide kapcsolódó lineáris, nem lineáris 
folyamatokat és eredményeket, majd példákat említett az un. kemény és lágy technológiák 
területein a főbb környezeti kihívásokra. Kulcskérdés, a rendszerek ellenálló képességének növelése, 
kapcsolódó lágy technológiák kutatása az univerzális problémák kezelésére. 

A panel másik előadása Prof. Jin Jang részéről hangzott el, Kyung Hee University, a Negyedik ipari 
forradalom, előnyök és veszélyek címmel. A kijelző technológiák forradalmi változásaival 
foglalkozott, ami kutatási fejlesztési területük. A főbb korszakok itt, a színes TV és vetítők időszaka a 
90-es években, a nagyfelbontású technikák LCD, OLED megjelenése napjainkban 2000-2020 között, 
majd a nagy élethűségű kijelzők korszaka, 2020-tól. Utalt az AMOLED technológia és termékek 
fejlesztésére, ami nagyméretű kijelzőket tett lehetővé. Ide kapcsolódnak az iphone-ok kijelzői. Ez 
vezetett a mai rugalmas AMOLED-ek megjelenésére, melyik szilícium, fémoxid félvezetők 
alkalmazását jelentették. Ezek lehetőségei a mobil technológiában, és a rugalmas, hajtogatható 
kijelzőknél is megjelennek. Új momentum a QLED, a Quantum Dot LED megjelenése, ami nagy 
hatékonyságot tesz lehetővé. 

Kommentátorként Vitaliy Scserban az USA-beli Infusion Data Reporting munkatársa szólt. Kiemelte 
az ipari forradalom előnyeit, és veszélyeit. Főbb fázisok, a kiber – fizikai rendszerek alakulása, a 
tervezésnél fontos elem a kiber támadások kezelhetősége. Utalt a fizikai és a pszichológiai 
függőségre az efféle rendszereknél, ma már egy ilyen informatikai rendszer időleges összeomlása is 
súlyos következményekkel jár. Ugyanakkor növekedési kényszer van, a technológiákat azonban 
tisztelnünk kell, nem elfeledkezve az emberi értékekről, mint alapról. 

A harmadik panelre a konferencia második napján került sor. Ennek címe, A tudomány ígérete egy 
egészséges világ és egy fényes emberi jövő helyreállítására. Itt Cheol Hee Han professzor elnökölt a 
Sum Moon University-ről. Az első előadő Yoshiyuki Amemiya professzor volt a Tokyoi Egyetemről, A 
tudomány általános képe és az emberi civilizáció eszményei, címmel. Vázolta a tudomány mozgatta 
technológiák, és az emberi civilizáció eszményei közötti összefüggéseket. Anyagi, fizikai oldalon ott 
van az élelmezési, ruházkodási és lakhatási igény, a spirituális oldalon pedig az intellektus, az 
emóciók, és az akarat világa, a tudomány, művészet, vallás irányában. Avagy a lét értelme. Ide 
kapcsolódnak a tudomány területei, természettudományok, humán tudományok, és 
társadalomtudományok. A természettudományok és a technológiák alap kérdései, az univerzum 
kezdete, az univerzumot alkotó elemek, és mi az élet eredete? Utalt a tudomány mozgatta 
technológiai fejlődés mellékhatásaira, mint az üvegházhatás, az atomerőmű balesetek, ill. 
szélesebben az un. ABC hatás, az atom-, biológiai, és vegyi fegyverek problémáira. A tudomány 
általános szempontjai, törekvés az emberek előítéletektől, és önigazolásoktól való mentesítésére. 
Ugyanakkor a tudomány törvényei, összefüggései elfogadhatók, amennyiben eltérő koordináták 
mentén is érvényesek. Pl. Newton és a kvantum fizika törvényei makro ill. mikroszkopikus léptékben, 
a Maxwell egyenletek az elektrodinamikában, ill. Einstein relativitás elmélete. Fontos elem, az ok 
okozati összefüggések, és a korreláció közötti különbség, nem mindegy, hogy a CO2 okozza a globális 
felmelegedést, vagy a kettő között korreláció van. Korszerű példák az energetikai probléma 
kezelésére: Energiatermelő, továbbító, tároló, és energia megtakarító rendszerekre mutatott 
példákat. Aktuális példa az energiatakarékos gumiabroncs, ami a jármű ellenállás 20%-át adja, ezen 
a területen nagy erőkkel folynak kutatás-fejlesztési munkák. Az energiakérdéshez, az emberi napi 
energia szükséglet egy tízezrede annak, amit a napsugárzásból kapunk. Ez azt jelenti, hogy egy 
130x130 km-es napelemes rendszerrel biztosítható lehetne az össz-energia igény. A végén utalt 
Einstein közismert mondására, a tudomány vallás nélkül béna, a vallás tudomány nélkül vak. A 
tudományos fejlődés alapvető kérdés, de ebben a stádiumban még fontosabb az emberi fejlődés. 

A panel másik előadója Shuji Nakamura professzor volt, a Santa Barbara Egyetemről, aki a 2014-es 
fizikai Nobel díj nyertese, előadása a Tudomány jelen állapota, megalapozott és ideiglenes 
horizontok címmel zajlott. Utalt az világ alapkérdéseire, a világbéke, ill. a népesség növekedése 
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összefüggésére, ami az energia hiánnyal, az élelmiszerhiánnyal és vízhiánnyal együttesen fenyeget, 
háborúval. Itt beemelte az általa fejlesztett LED technológia lehetőségeit, a fenti kérdések 
kezelésére: 

 

Energia: 2020-ra a világ elektromos energia igényét a LED technológia alkalmazásával, 60 
atomerőművel ekvivalens mennyiségben lehetne csökkenteni. Élelmiszer: élelmiszertermelő 
telepek, LED technológiával, ellenőrzött, gyorsabb növekedés, minimális vízszükséglet. Víz: UV LED-
ek alkalmazásával víz és levegőtisztítási rendszerek, a nagy hatékonyságú LED rendszerek fejlesztés 
alatt állnak. Oktatás: napenergia által ellátott LED világítási rendszerek a harmadik világban is. 
Egészségügy: a kék LED fény káros egészségi hatásai, ugyanakkor az ibolyakék LED a legalkalmasabb 
a világításra. DVD, LI-FI technológia, a távközlésben és az oktatásban: a WI-Fi kapacitás korlátozott, a 
LI-FI adatátvitel sokkal gyorsabb és nagyobb kapacitású. Áttekintette a LED hatékonyság fejlődését az 
elmúlt évtizedekben, utalt a hatékonyabb kék LED irányában tett fejlesztéseikre. Vázolta a LED 
fogalmát, alapjait, Light Emitting Diode, különböző színek előállítására van lehetőség. Bemutatta a 
LED mai és jövőbeli alkalmazásait, a világítás, a kijelzők, a mezőgazdaság területein. Az élelmiszer, 
elsősorban zöldség termelés terén jelentős hatékonyság, termelékenység növekedés érhető el a LED-
ekkel, míg a víz felhasználás 1%-ra csökkenthető a szabadföldihez képest. Komoly lehetőségek 
vannak a LED-ek víz és levegő tisztítási technológiákban való alkalmazására. Az oktatás terén ma 1,5 
Mrd ember él elektromos áram nélkül a Földön, napelemes, akkumulátoros rendszerrel LED 
világítással nagyságrendileg 3 USD/év költséggel megoldható egy lámpa működtetése, ami átfogó 
lehetőség a harmadik világ ellátására. Az egészségügy terén az ibolya fényű LED jelentősen 
csökkentheti a Myopia, a rövidlátás kialakulását, ami ázsiai országokban elég általános manapság. A 
DVD LI-Fi kommunikációban, távközlésben ugyancsak nagy lehetőségek vannak a LED révén a LED LI-
Fi mintegy tízszeres, a lézer LI-Fi százszoros hatékonyságot biztosít a hagyományos WI-Fi-hez képest. 
További lehetőségeket jelen a lézervilágítás, az energia hatékonyság és biztonság terén. Bemutatta a 
lézer  TV-t és projektort, melyek lényegesen alacsonyabb költséggel, utóbbi jóval kisebb méretekkel 
rendelkezik. Az autóvilágításban ezek a technológiák már elérhetőek az USA-ban a BMW 
járműveiben. Konklúzióként kiemelte, amennyiben a tudomány nem tudja megragadni a világ 
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népesség növekedéssel összefüggő víz, energia, élelmiszerhiány kérdését, súlyos következmények 
elé nézünk. 

 

 

Két felkért hozzászóló volt, Jonathan Wells professzor Discovery Institute, USA, ill. Gerald Pollack 
professzor, Bioengineering University Washington. A fenti területeken, energia, víz, élelmiszer ők is 
kiemelték az alternatív technológiák, a hatékonyság javítás lehetőségeit. Utaltak a döntéshozókra, ill. 
a különböző szereplők, érdekeltek bevonására, felelősségére. Az értékelést, a döntést a külső 
világnak, sok szempontú csoportoknak kell meghozniuk, a technológiák továbbvitelére, 
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alkalmazására. Egyikük utalt további forrásokra, mint a Föld elektromágneses mezőiből kinyerhető 
energiára, a fúziós energiára, és a napenergiára, mint alapra. 

A konferencia összefoglalásaként, Frank Kaufmann ICUS igazgató köszönte meg a rangos kutatók 
részvételét, és néhányukat konklúzióik, tapasztalataik megvonására is felkérte, a konferencia, ill. a 
téma egészét illetően. Kiemelésre került, az igazság keresése, a növekedés határai, a következő húsz 
év kihívásai jelentősebbek lesznek, mint az elmúlt száz évben voltak. Fontos gondolat volt 
ugyanakkor a decentralizált hálózatok létjogosultsága. 

Mészáros Péter 


