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A gazdaságinformatika szerepe a funkcionális élelmiszerek és a herbáriumok
felhasználásában, valamint a mikroregionális terek fejlesztésében
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ÖSSZEFOGLALÁS
E tanulmány törekszik feltárni a gazdaságinformatika egyik lehetséges irányát, különös tekintettel egy olyan információs felszín kifejlesztésére, amely biztosítja a gazdasági és a piaci szereplők igényének, valamint a felhasználói oldal szükségleteinek összehangolását. A tanulmány
a megszokottól eltérő szempontból közelíti a gazdaság feladatát, a profit fogalmát és ehhez kapcsolódóan az informatika szerepét. Összehasonlítja az ember hagyományos világképének és a jelenkori modern világképnek az alapállását, különös tekintettel a gazdaságra, a gyógyászatra és a táplálkozásra. Vizsgálja a gazdaságinformatika lehetőségeit a funkcionális élelmiszerek, és az egészség helyreállításának,
megőrzésének összefüggésében. A mikroregionális terek fejlesztésével kapcsolatban értékeli a herbáriumokkal kapcsolódó gazdaságinformatika lehetséges szerepét a társadalmi kohézió, a közösségépítés, az oktatás és a gazdaságfejlesztés szempontjából.
Kulcsszavak: gazdaságinformatika, piaci igény, profit fogalma, herbárium, hagyományos világkép, gyógyítás, egészségmegőrzés, funkcionális élelmiszer, mikroregionális terek fejlesztése, társadalmi kohézió, gazdaságfejlesztés
SUMMARY
This study aims to define the concept and significance of herbarium in space and time. It compares the basic ideas of traditional and
modern paradigms paying special attention to medicine and nutrition. It examines the notion and role of functional foods in the light of paradigm
changes, health preservation, and healing. Concerning the improvement of microregional areas, it evaluates the possible role of herbaria in
creating social cohesion, community building, education, and economy improvement.
Keywords: herbarium, traditional paradigm, medicine/healing, health preservation, functional food, the improvement of microregional
areas, social cohesion, economy improvement

BEVEZETÉS

beriésegyéniértékrendáthághatóaprofitmegszerzése,növeléseérdekében.Ebbenazelvikörnyezetbenaz
emberiscsakmennyiségiszempont,szükségesgondokozókéntvancsakjelen,amelynekelőállítása,fenntartása,valamintfelszámolásaisprofitcsökkentő,tehát
zavarótényező.
Azemberarcúvilágképértékrendjeszempontjából
aprofitorientáltságalapelveezértegyénéstársadalomerodálóhatású.
Ebbőlkövetkezik,hogyaprofitésannaköncélú
növeléseazegészségesalapelvekkelrendelkező,aharmóniáratörekvőegyénéstársadalomszempontjából
értéktelen,helytelenalapelv.
Azemberiéletminőségétésamegtermeltprofit
mennyiségétegyideális,egyensúlyiállapothozérdemesarányítani.Bármelyikfelerősödik,azamásikgyengüléséhezvezet.
A gazdaság, ami társadalom egyik fenntartója,
egészséges,ideálisállapotábannemvakonhaszonelvű,
hanemjólszervezett,azemberhez,környezetéhezharmonikusanilleszkedikéshasznosságanemanyereség
elvtelenfokozásában,hanematársadalmiéskörnyezetiegyensúlyfenntartásábanmutatkozikmeg.Biztosítjaazemberkéntlétezéshezésazemberiegészséghez
szükséges‘élettanialapjogok’megéléséneklehetőségét.

Atermészetestérkörnyezetek,ígyazembertérkörnyezeteis,eredendőenegykülsőésbelsőszabályzók
általkiegyensúlyozottrendszer.Arendszerfennmaradásátazegyensúlyfolyamatosdinamikusjelenlétegarantálja. Ezen egyensúly alapját pedig a szabad és
egészségesinformációáramlás,információgyűjtésés
információ feldolgozás képzi. Ezeket az egymástól
eltérő,deegyensúlyi,egészségestársadalmirendszereiben az alapelvek biztosították, illetve ezen alapelvekbőlfakadószabályzókésszabályrendszerek,más
szóvalazértékrend.Azegészségesértékrendre,mint
alapra épülő társadalom és a társadalmat létrehozó
egyénérdeke,ígyértékrendjeisszükségszerűenegyezik.Azegészségesértékrendűegyénekerősszerkezetű
„önszabályozó”,egyensúlyitársadalmatalkotnak,ami
azegyénésatársadalomszempontjábóliselsődlegesenelvikérdés.Azerős,kiegyensúlyozottságraésfennmaradásratörekvőtársadalomirányítóinakfeladata,az
egyénhelyesalapelvekkelésértékrenddelvalóellátása
ésazelvekfenntartása.
Azinformációáramlás,gyűjtés,értelmezéstorzulásaazemberéskörnyezeténekrendszerébenszükségszerűenafennállótörékenyegyensúlyfelbomlásához
vezet.Következményesenhibásszabályrendszerekés
szabályzókjelennekmeg,melyekbetegegyéniéstársadalmiértékrendet,leépülőtársadalmateredményeznek.Mindezazalapelvektévesértelmezéséből,vagy
azalapelvekhiányából,esetleghelytelenalapelvekből
fakadhat.
Ajelenlegitársadalmivilágrendirányítóalapelve
aprofitorientáltság,melynekértelmébenmindenem-

MIKROREGIONÁLIS TEREK – FUNKCIONÁLIS
ÉLELMISZEREK
Ajelenkoregyiklegnagyobbmegoldandókérdései
közétartozikazélelmezés,agazdaságistabilitás,ajó
egészségiállapotmegteremtéseésatársadalmakegy83
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bentartása.Ezutóbbikülönösenfontos,mertnapjainkbansajnálatosfolyamatkéntatársadalomerodálódását,
atársadalmikohéziógyengüléséttapasztalhatjuk.Ezek
pedigavalóságosfejlesztésifolyamatokat,desokszor
afenntartástisakadályozzák,agazdaságitérbővülését
pediggyengítik.Egyresürgetőbbtehátagyakorlatban
ismegvalósíthatóújmegoldásokatadni,hiszenmamár
nyilvánvaló,hogycsakaprofitnövelésétfigyelembe
vevőmegoldásokjellemzően,atársadalomnélkülözhetetlenösszetartását,apiacipozíciókat,azinnovációs
folyamatokat,atermészeti,környezetiharmóniátgyengítik(Sinóros-Szabó,2014).Avázoltproblémakörsikeresmegoldáshozaztakérdéstkellmegválaszolni,
hogymiértéshogyanjutottatársadalomazegyensúlyiállapotábólabbaakibillenthelyzetbe,hogyaprofit
fontosabbávált,mintazemberiésakörnyezetitényező.Aválaszagazdaságjelenlegiszerkezeténekkialakulásábankeresendő.Atermelőioldalfeléarégebbi
időkbenazt,hogymitésmennyittermeljenaztvagy
közvetlenülafogyasztóközölteatermelővel,vagya
közvetítőéselosztószereppelbírókereskedőioldal
közvetítetteatermelőfeléafogyasztóioldaligénye
szerint.Ígyafogyasztóakereskedőnkeresztülkommunikáltéshatároztamegapiaciigényétatermelőfelé.idővelezatermészetszerűenműködőrendszermegváltozott,mertmegszűntekazokafogyasztókérdekeit
védő,aprofitelburjánzásátgátlószabályzók,amelyek
akereskedelmioldalprofitorientálttörekvéseinekkordábantartásáravoltakhivatottak.Ezzelpárhuzamosan
pedigazokaszabályzókismegszűntekmelyekazemberilétegyensúlyosmegéléséhezszükségesalapjogokatbiztosították.Efolyamateredményekéntnapjainkra
akereskedelmiszférahatározzameg,hogyatermelői
oldalmitésmennyiérttermeljenésafogyasztóknak
mitésmennyiértszükségesmegvenniük,hogyazhatalmasextraprofitotrealizálhasson.Ezaszemléletmanapságazéletmindenterületenmegtalálható,ahadiipartólagyógyszeriparig,azélelmiszeripartólazegészségügyig,amezőgazdaságtólazoktatásig,ésígytovább.Mivelakereskedelmioldal–szabályozásnélkül
–gátlástalannáválik,hiszencsakahaszonszerzéselégítiki,ezérthajlamánálfogvaigyekszikprivilégizált
helyzetétfokozniéstörekszikaztfenntartani.Azirányításmegszerzésénkeresztülbiztosítjaazehhezszükségeshatalmat.Akereskedelemvilágképébennincs
helyeazemberiértékeknek,anormálisemberiszükségleteknek, az egészségnek, a lelki fejlődésnek, a
hosszú,boldogéletnek.Akereskedelemmozgatórugóit
ilyenformábanrideg,önzőéskapzsicélokműködtetik,
egyszóbasűrítveazemberiostobaság.Ezértkellértelmetésembericélokatadniakereskedelmiszférának
szabályzóksegítségével,hogyhasznosszereplőjelehessenatársadalomnak,ésnegondolja,hogyatársadalomfelettáll.
Amegoldástkeresővezetőigondolkodásmódez
eddigjellemzőennagytársadalmakban,nagyterekben
gondolkodvapróbáltmegoldásttalálniatermelői,akereskedelmiésafogyasztóioldalkiegyensúlyozottegyüttműködésére.
Azújmegoldásoklehetőségétkeresveakutatókés
fejlesztőkfigyelmeazonbanamikroregionálisterekre
ésazoktársadalmárairányult.Etérkörnyezeteket,mint
alapegységekettervezikfejlődővéváltoztatni.Ejelentősváltoztatásokfeltétlenüligénylikafejlesztésrendszer-

szerűtársadalmi-,természeti-,gazdaságiéshumánkörnyezetekbenvalóértelmezésétésafejlesztésiirányok
ésmegoldásokmeghatározását(Sinóros-Szabó,2014).
Amikroregionálisterekegyensúlyosműködtetésesem
képzelhetőelazakadálytalan,torzításmentesinformációáramlásnélkül.Ehhezamikroregionálistársadalom
termelői,kereskedelmiésfogyasztóiszereplőinekgazdasági és gazdálkodási szempontból is tudniuk kell
egymásigényeiről,lehetőségeiről.
Ajelenkoremberéneknemújdonságazinformatikarobbanásszerűésmegállíthatatlanfejlődése.Ennek
afejlődésnekegyikigenhatékonyhozadékalehet,az
élelmiszertermelőiágazat,afogyasztói,illetvefelhasználóioldalésazőketösszekötőkereskedelmiszereplők igényeinek dinamikus összehangolhatósága. A
gazdaságinformatika,olyannyitottinformációsfelszíneket képezhet a társadalom tagjai számára, ami
többekközöttgarantáljaaműködőtársadalmirendszer
önszabályozását,ésaszereplőkharmonikusegyüttműködését.Ezekenazinformációsfelszínekennem
csakakeresletiésakínálatioldalösszehangolására
adódhatlehetőség,hanemolyaninformációkszabad
áramoltatásárais,amelyekatársadalmatalkotóegyén
számárabiztosíthatjákazegészségesebbéletvitelt,többek
közöttatáplálkozás,egészséghelyreállításésegészségmegőrzésszempontjából.
Azegyénrészeazökoszisztémának,tehátszükségszerűentáplálkoznikényszerül,aminemcsakgazdaságiéskereskedelmiszempontból,hanemazegészségügyszempontjábólisfeladateléállítjaazegyéntésa
társadalmategyaránt.Atáplálkozásánkeresztüllehetőségadódik,hogybefolyásolhassukazegyénegészségiállapotát.Ahagyományvilágképébenagyógyászat
szemszögébőltekintveatáplálékeredendőengyógyszer,vagyisazétkezéselsődlegesenazemberegészségének,harmóniájánaklétrehozásáraésfenntartására
való.Ezalehetőségnemszűntmegaletűntkoroksorán,csakaszemléletmódváltozott,amiazebbőlfakadóésehhezkötődőismeretekháttérbeszorulásáteredményezte.Atáplálékésatáplálkozástekintetébenis
jelentősszemléletmódváltásonmentkeresztülazemberiség.Atradícióvilágképébenaz,hogyegyember
mit, hogyan és miért fogyaszt el táplálék gyanánt,
lényegeseneltéramaimegközelítéstől.Eztbizonyítja,
hogyabuddhista,ataoistaésahinduvilágképben,melyekbenahagyományosgyógyászativilágképjelentős
részbenmegmaradt,atáplálkozásésminden,amiezzel
összefügg, gyógyászati módszerként kerül alkalmazásra.Egyógyászatirendszerekaztisállítják,hogyaz
egyensúlyitóleltérő„beteg”állapotoktúlnyomórészbenahelytelentáplálkozásnakköszönhetőenalakulnakkiésatáplálkozáshelyesmegválasztásávalabeteg,
kibillentállapotokmegelőzhetőek(Vasant,1991).A
táplálékok funkcióját ezzel egyértelműen a helyére
teszikavilágképükönbelül,vagyisazttekintikélelmiszernek, amellyel a táplálkozás eredményeként az
egyensúlyiállapotothelyreállíthatják,illetvefenntarthatják.
A táplálék és a táplálkozás tekintetében jelentős
szemléletmódváltásonmentkeresztülazemberiség.A
modernszemléletmódmárnemegységesszemlélettel
közelítiazélelmiszerfogalmát.Atáplálékokatalkotórészekszempontjábólértékeli,ahogyazembertis.Egy
tápláléknakazértékétazhatározzameg,hogymennyi
84
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benneafehérje,aszénhidrát,azsír,azásványisó,avitamin,afolyadékésszilárdösszetevő,illetveaméreganyag tartalom. A működő emberi testet is ennek
megfelelőenjellemziésegyegészségesnekstandardizált átlaghoz viszonyítja. Az ettől eltérő értékeket
betegségként kezeli és a túlzásba került, vagy lecsökkentfaktorokatigyekszikkiegyensúlyozni,amihez
a táplálkozástudományt és az élelmiszeripart hívja
segítségül.Azemberiségrészeazélővilágnak,ezért
létének fenntartásához táplálkoznia kell. Az elfogyasztotttáplálékmennyiségeésminőségeközvetlen
hatássalvanegészségiállapotára.
A rendelkezésére álló élelmiszerek mennyisége,
összetételeésazadotttársadalomtáplálkozásiszokásaialapvetőenmeghatározzákazottélőkfizikaierőnlététésmentálisállapotát(nagyetal.,2008).Ezzel
párhuzamosana„nyugatimedicina”isegyreinkább
elfogadottnaktekinti,hogysokbetegségahelytelen
táplálkozásnaktudhatóbe.Ennekköszönhetőenjelenik
megnapjainkbanafunkcionálisélelmiszerekfogalma.
Efogalom1984ótalétezik.EkkordolgoztákkiJapánbanazilyentípusútermékekelőállításánakkoncepcióját.Azvoltazalapmotiváció,hogyazéletszínvonal
növekedésévelegyretöbbidőskorú,tagjalettatársadalomnak.Kondíciójukat,egészségiállapotukatkívántákilyentípusútermékekrendelkezésrebocsájtásával
javítani.1991-benaJapánbanszületettdefinícióhozaz
Euilletékeseiméghozzátették,hogyolyanélelmiszerek,amelyekjobbegészségiállapotot,vagykedvezőbbközérzetetbiztosítanakés/vagycsökkentikabetegségekkialakulásánakakockázatát.Ma,amikoraz
emberiéletértelménekalapvetőkérdéseiújrafelmerülnek,ésatradícióbanrejlőgyökerekutánkutatazember társadalmi szinteket is érintően, szinte magától
értetődőtermészetességgeljelenikmeg,csakamaikor
stílusábanafunkcionálisélelmiszerfogalmaésfeladata.Egyhazaifelmérésszerintalakosságaligegynegyedetudjacsak,hogyvalójábanmikazokafunkcionális élelmiszerek. lényegüket legjobban kifejező
válaszerreaköltőikérdésreaz,hogyolyanélelmiszerek,amelyeknemcsakegyszerűentápanyagok,hanem
egészségvédő,és/vagybetegségmegelőzőhatássalis
rendelkeznek(Hodossi,2013).Azélelmiszerekelőállításatekintetébenlényeges,hogytisztázásrakerüljön
afunkcionalitásszempontjából,hogymitésmiérttekinthetünkélelmiszernek.Erreadnakválasztaherbáriumok.
Amikrokörnyezetbenmegnyilvánulóemberegyéni
lehetőségeiazismereteifejlesztésénkeresztültárulkoznakfel,ésezelőnyösenbefolyásoljamegélhetésétis.
Aherbáriumokebbőlaszempontbólnyernekújralétjogosultságotamikrokörnyezetben,mintlehetségesalapokatársadalomfejlesztésben,agyógyászatbanésa
gazdaságformálásban.
Atársadalmakazegyénenkeresztülépülnekfel,
ezértkellakutatásokésfejlesztésekcélkeresztjébeaz
egyéntállítaniésezekeredményeitfelhasználvaésaz
egyénreadaptálvaolyanlehetőségbirtokábajuttatniőt,
amelysegítségévelhasznosépítőkövelehetamikroésamakrotársadalomnak.ideálisesetbenaherbáriumoksegítségévelolyankörnyezetiésgazdaságipotenciáltlehetelérni,amiválasztadhatajelenkorégető
egészségügyi,táplálkozásiésgazdaságikérdéseire.A
mikroregionálisterekfejlesztésénekeredményeként

újramegjelenhetazideáliskörnyezettelharmonikus
egységbenélőésgondolkodóvilágképűember.Manapságazegységesszemlélettelbíróorvostudomány,
gyógyszerészetésbotanikaegymásratámaszkodóhármasaeltűnőbenvan,ésezzelfeledésbemerülnekaz
ezekethordozóherbáriumokis,pótolhatatlanűrthagyvamagukután.Azembertegységbenszemlélővilágképtőlegyretávolodó,gyógyszerpiacottámogatóakadémiaiorvoslásatársadalombizalmátelvesztenilátszik.
A herbáriumokat még két jelentéstartalom és szerep
szempontjábólérdemesmegvizsgálni.Azelső,amiszabadfordításbangyógynövénytárnak,tárolónakértelmezhető,valójábanagyógyszertárakelődjénektekinthető.Megtalálhatóakvoltakaháztartásokban,sokszor
azalmáriumokrészeként,aholacsalád,vagyközösség
mindazokatahatássalbírószárítottnövényeket,növényirészeket,rövidendrogokat,ésazazokbólkészített
gyógyhatású szereket tartotta, amelyek az egészség
helyreállításánakmindenkoribiztosítékáulszolgáltak.
Emellettaherbáriumokmegtalálhatóakvoltakagyógyítók,füvesemberek,orvosok,ésgyógyítóközpontok
gyógyszertáraként, melyek sokszor komoly értéket,
sokszorkereskedelmialapotképviseltek.Harmadikjelentésként herbáriumnak volt tekinthető maga az a
terület,aholagyógynövényeket,termesztették,illetve
aholazokgyűjtésrekerültek.Ezeka„kertek”aháztartásokbanakonyhakertekrészekéntisjelenvoltak,de
nemelhanyagolhatóakazokanagyméretűgyógynövénykertek,melyeketsokszorvárosok,illetveazokgyógyítóintézményeiésgyógyászatiiskoláktartottakfenn
(Kmeth,2013,2014).
MIKROREGIONÁLIS TEREK – HERBÁRIUMOK
Aherbáriumokaktuálisinnovációspotenciálthordoznak,amelytöbbsíkotegybefogóankihatazegészségügyagazdaságésazoktatásterületeire.Hagyományosértékeketképviselésnemzárjakiamodernkutatásoklehetőségét,sőtkútfőtjelentaszintetizálószándékútörekvésekszámáraatudománykülönbözőterületeitérintve.átfogó,egységesvilágképújraalkotását
generáljaésszellemihátteretképesnyújtaniamikroregionálisterekgazdaságiésegészségügyistabilizálásához,azelmaradotttérségekfejlesztéséhez.Afunkcionálisélelmiszerfogalmánakaherbáriumokrendszerezőelveszerintiértelmezésével,újrafogalmazásávala
táplálkozástudományszintehatártalankutatásilehetőségekhezjuthat.Amikroregionálisélettereknekaherbáriumokolyanfejlesztésilehetőségettudnaknyújtani,
amelyekegyszerreképesekazegyén,amikro-ésa
makroközösségszámárahasznothajtanianyagiésnem
anyagisíkonegyaránt,ígyhathatóssegítségetjelenthetnekazelmaradottrégiókfelzárkóztatásához.Aherbáriumokraépíthetőfeldolgozórendszerekésazahhoz
kapcsolódókereskedelmifaktorokamakroközösség
számáraisjótékonyhatásúak.
KÖVETKEZTETÉSEK
Aherbáriumok,atáplálkozás,agyógyászatésa
mikroregionálisterekésazinformációskovásznaktekinthetőgazdaságinformatika,szintézisbenkezelése
nemcsakfelbecsülhetetlenanyagiéserkölcsihaszonnal
járna,deéletminőségjavító,közösségfejlesztőhatása
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ishatalmastávlatokatnyithatnatársadalmiszinten.A
herbárium,mintrendezőelvkörészerveződőregionálisterekönállóságot,létbiztonságotésezzelkiutatjelenthetnekajelenlegikilátástalangazdaságitendenciákból,valamintjavítjákazoktatásésafoglalkoztatott-

sághelyzetét.Aszorosankapcsolódószükségesinformációsrendszerekvisszahatvaamikroregionálisterek
fejlesztéséregenerátorailennénektovábbiinnovációknak.
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