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Budán 60 éves korában meg-
halt II. Ulászló magyar király, 
I. Ulászló néven Csehország 
királya.

Spanyolország első királya 
lett Habsburg Károly,  
I. Károly néven.

John Harvard puritán teoló-
gusról elnevezték a Harvard 
Egyetemet.

Megszületett Joseph Priestley 
angol természetbúvár, filozó-
fus és teológus, az ammónia, 
a szénmonoxid és az oxigén 
felfedezője.

Megszületett II. József né-
met–római császár, magyar 
és cseh király, a „kalapos 
király”.

Megszületett Charles 2nd Earl 
Grey, aki a róla elnevezett te-
áról maradt meg a történe-
lemben.

Elkezdődött a nagy pesti 
árvíz, melynek mentési 
munkáiban hősiesen vett 
részt báró Wesselényi  Miklós.

Megszületett Mező Ferenc ta-
nár, aki az 1928-as amszter-
dami szellemi olimpián arany-
érmet és babérkoszorút nyert.

Leégett Nikola Tesla New 
York-i laboratóriuma.

Megszületett Guttmann Bé-
la válogatott labdarúgó, nem-
zetközi szinten is kiemelke-
dő edző.

Franklin Delano Roosevelt, az 
Amerikai Egyesült Államok el-
nöke bejelentette, hogy újra 
megnyitották a bankokat.

Megszületett Tunyogi Péter, 
a P. Mobil egykori énekese és 
a Tunyogi Rock Band front-
embere.

Megszületett Malek Andrea
többszörös Artisjus-díjas és 
EMeRTon-díjas színésznő, 
énekesnő.

Ártatlannak találták a Ford 
Motor Company-t gondatlan-
ságból elkövetett emberölés 
vádjában.

Meghalt Bernáth Aurél két-
szeres Kossuth-díjas festő-
művész, grafikus, művészpe-
dagógus, művészeti író.

Budapesten meghalt Benda 
Kálmán történész, a XV–XVIII. 
századi magyar és egyetemes 
történelem kutatója.

Meghalt Gellér Sándor labda-
rúgó, az Aranycsapat csere-
kapusa, aki játszott a londoni 
6–3-as mérkőzésen.

A skóciai Dunblane-ben egy 
fegyveres férfi tüzet nyitott 
egy általános iskola óvodás 
osztályára.

Forrás: ezenanapon.hu
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Ezen a napon

Emlékezhetünk: nem olyan 
régi hír, hogy az Egészség-
ügyi Világszervezet (WHO) 

a dohánytermékekkel ugyan-
azon kategóriába sorolta, rák-
keltőnek nyilvánította a feldolgo-
zott hústermékeket és az úgyne-
vezett „vörös” húsokat. Erre építi 
rá a Kip Andersen–Keegan Kuhn 
alkotópáros azt az alkotását, 
amely a Netflixen nézhető meg, 
és amely jó másfél órán át úgy 
lebilincsel a képernyő elé, hogy 
utána egy elkötelezett vegetáriá-
nusként áll fel az ember.

Legalábbis amíg utána nem néz 
a filmben szereplő állításoknak.

A filmben – meglehetősen ha-
tásvadász és néha manipulatív 
módon – nem kevesebbet állíta-
nak és sugallnak, minthogy az 
állati eredetű termékek fogyasz-
tása káros az egészségre, olyany-
nyira, hogy ezeket lehet okolni a 
már népbetegségnek számító cu-
korbetegség elterjedéséért, a rák 
egyes fajtáiért, szív- és koszorú-
ér-betegségek tömkelegéért, kö-
vetkezésképpen a korai elhalá-
lozásért felelős betegségek jelen-
tős részéért. Rámutatnak arra is, 
hogy a nagy élelmiszeripari sze-
replők, multik hogyan „játszanak 
össze” olyan, elméletileg egész-
ségvédelemre szakosodott szer-
vezetekkel, mint a rákellenes li-
ga, a cukorbetegek, szívbetegek 
szervezete stb. azért, hogy ezek 
honlapjukon olyan hús- és tejter-
mékeket felhasználó étrendeket 
népszerűsítsenek, amelyek ál-
lításuk szerint tulajdonképpen 
megölik az embereket.

Támadható és cáfolható állítások

Na igen: bár a WHO-állás-
foglalás a feldolgozott hústermé-
kekre és a „vörös” húsokra vonat-
kozott, a filmben már minden ál-
lati eredetű élelmiszeripari ter-
mék fölött pálcát törnek, beleért-
ve a tejtermékeket vagy a halakat 
is. A tehéntejről és származéka-
iról is olyan ijesztő képet feste-
nek, hogy az embernek végképp 

elmegy tőlük a kedve – a sajtokat 
például nemes egyszerűséggel 
sűrített tehéngennynek nevezik, 
a tengerből származó élelmisze-
reket meg nehézfémszivacsnak. 
Szerintük csakis és kizárólag 
a növényi eredetű élelmiszerek 
képesek arra, hogy – amellett, 
hogy kiegyensúlyozott táplálékot 
biztosítanak –, egészségünket 
is javítsák/megőrizzék, s mind-
ezt olyan módon, hogy előállítá-
suk nem károsítja olyan mérték-
ben a földi ökoszisztémát, mint 
a húsipar.

Felelős, tápláló és egészséges 
– a vega életforma az egyedüli 
elfogadható. A végkövetkeztetés 
azonban, még ha oly szimpati-
kus lehet is, támadható és cáfol-
ható állításokra épül.

Ha most nézzük meg a filmet, 
szerencsénk van, mert a tavaly 
nyári, egyébként nagy szenzációt 
és/vagy felhördülést keltő bemu-
tató óta sokan utána tudtak nézni 
már a film egyes „tényeinek”, me-
lyekről kiderült, hogy nem is any-
nyira tényszerűek.

Ilyen például, hogy bár igaz az, 
hogy a WHO rákkeltőnek nyil-
vánította és a dohánytermékek-
kel, azbeszttel azonos, 1-es cso-
portba sorolta a feldolgozott hús-
termékeket és vörös húsokat, ez 
nem jelenti azt, hogy a veszélyes-
ség foka azonos lenne. Ha napon-
ta megeszel egy tojást, az any-
nyi, mintha naponta elszívnál öt 
szál cigit, mondják a filmben. Ez 
a párhuzam azonban nem áll-
ja meg a helyét, sőt, újabb kuta-
tások szerint egyáltalán nem is 
kell aggódnunk a tojásban vagy 
a különböző sajtokban található 
koleszterin túlfogyasztása miatt, 
nem lehet ezeket okolni a szív- 

és érrendszeri betegségek kiala-
kulásáért. A WHO-besorolás oka, 
hogy összefüggést látnak a fel-
dolgozott hústermékek fogyasz-
tása és a végbélrák kialakulá-
sa között. A WHO adatai szerint 
ugyanakkor az étrenddel kap-
csolatba hozható rákbetegségek-
ben évente világszerte mintegy 
34 ezren halnak meg, a dohány-
zás következtében azonban kb. 
egymillióan, az alkoholfogyasz-
tás miatti rákban további 600 
ezren, s legalább kétszázezren 
azért, mert szennyezett levegőt 
lélegeznek be.

S a cukor nem ártana?

Érdekes módon a filmben azt 
állítják, hogy a különböző cuk-
rok, szénhidrátok vagy az alko-
hol fogyasztása nem árt annyit 
az egészségünknek, mint gon-
dolnánk. Hogy a szénhidrátok 
nem alakulnak át zsírrá, minek 
következtében nem rakódnak le 
az érfalakra, így nem okozhat-
nak infarktust, agyvérzést, cu-
korbetegséget. Ennél a pontnál 
azonban az eddig is valamennyi-
re tudatosan táplálkozni próbáló 
nézőnek nem hiába szólal meg a 
vészcsengő: mi a fenéről beszél-
nek ezek? Ugyanis ezek – és az 
ehhez hasonló – állítások egyál-
talán nem állják meg a helyüket.

Összesen 37 az egészségre vo-
natkozó állítás hangzik el a film-
ben, s a készítőknek volt olyan 
kritikusa, amelyik mindegyik-
nek utánanézett. A végkövetkez-
tetés: az állítások 96 százalékát 
nem támasztják alá a bizonyíté-
kok. Ezt úgy kell érteni, hogy a 
hivatkozások, amelyeket hasz-
nálnak a filmben, nem arról szól-

nak, amire ők használják őket, 
vagy olyan kutatásra hivatkoz-
nak, amelyet már megcáfoltak, 
túl kicsik, irrelevánsok, kontroll-
csoport nélkül elvégzettek vol-
tak, illetve olyan állítások, ame-
lyeket a vegetáriánus étrend mel-
lett elkötelezett orvosok, szer-
vezetek, állatjogvédő aktivis-
ták tettek különböző cikkekben 
vagy éppen blogposztokban. De 
hivatkozik a film Iránban elvég-
zett kutatásokra is, amelyeknek 
eredményét nem lehet rávetíte-
ni a nyugati világ étrendjén élő 
egyedekre. 

A csirke bőrét inkább hanyagoljuk 

Egyetlen egy olyan, az egész-
ségre vonatkozó állítás szerepel 
a filmben, ami állja a helyét: a 
bőrrel együtt elfogyasztott szár-
nyas hús megnövelheti (feltételes 
módban) a rákbetegség kialaku-
lásának kockázatát.

Innentől kezdve persze felme-
rül, hogy egyáltalán akarjuk-e tá-
jékozódásra, okosodásra hasz-
nálni ezt a filmet. Vajon valóban 
felvilágosító, tudománynépsze-
rűsítő-e egy ilyen alkotás, vagy 
éppen ellenkezőleg: inkább a bu-
tuláshoz, az összezavarodás-
hoz járul hozzá? Vagy fogadjuk 
egyszerűen el, hogy ugyanúgy, 
ahogy már a sajtó legnagyobb 
része sem az objektív valóságot 
akarja tükrözni – mert ugyebár 
olyan nincs is – a dokumentum-
filmek sem ismeretet terjeszte-
nek, hanem álláspontokat köz-
vetítenek?

Vigyázat hát! Az áltudományos 
dokumentumfilmek megfertőz-
hetik a szellemet.

RÉDAI ATTILA

Vegapropaganda áltudományosan. Szellemi csömört okozó dokumentumfilm

Tényleg belehalunk a húsevésbe?

Ijesztő képet festenek az összes állati eredetű élelmiszerről az alkotók

Sokkoló, megdöbben-

tő és elrettentő. Még ha 

nem is akartunk volna 

különösebben áttérni a 

vegetáriánus életmód-

ra, ha megnézzük a 

What the Health című, 

a Netflixen elérhető do-

kumentumfilmet, erő-

sen hajlamosak leszünk 

rá. De tényleg beleha-

lunk abba, hogy húst 

eszünk?
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