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A világ élvonalába került egy magyar kutató 
ORIGO 2019.11.07.  

Mátyus Edit, az ELTE Természettudományi Karának kémikusa 
elnyerte a legrangosabb európai kutatási alap támogatását. A 
fiatal szakember azt tervezi, hogy itthon valósítja meg kuta-
tási programját, amely a kémia ismeretlen területeire, a jelen-
legi elméleti alapokon túlra merészkedik. Mátyus Edit szerint 
az ELTE elméleti kémiai képzése nemzetközi színvonalú, és 
más szakokra is igaz, hogy ha egy fiatal jó eredményekkel vé-
gez, motivált, érdeklődő és jól beszél angolul, akkor két kézzel 
kapkodnak érte itthon és külföldön is. 

Az Európai Kutatási Tanács (European Research Council, ERC) 
legrangosabb, fiatal kutatóknak kiírt alapkutatási pályázatán 
2019-ben támogatást nyert Mátyus Edit, az ELTE TTK Kémiai In-
tézete adjunktusának témája. Az ERC Starting Grant – amellyel 
minden évben azokat a kiváló európai kutatókat támogatják, 
akik már jelentős eredményeket értek el szakterületükön – 
másfél millió eurós támogatást jelent öt évre. 

Mátyus Edit az ELTE Természettudományi Karán végzett, majd 
2010-ben itt szerezte meg doktori fokozatát is. Az ezt követő 
években a világ élvonalába tartozó kutatóhelyeken – Princeton 
University, ETH Zürich, Cambridge University – dolgozott. Az itt 

szerzett tapasztalatokkal tért vissza Budapestre, és 2016-ban az 
ELTE-n saját kutatócsoportot alapított. 

Egy ritka kutatási terület 

Mátyus Edit és kutatócsoportja a kémia és a fizika határterüle-
tén végez úttörő, egyelőre a világon is ritkának számító kutatá-
sokat. Fő céljuk az, hogy minél pontosabban megértsék a mo-
lekuláris anyag belső szerkezetét és mozgását. Egy új elméleti 
keretrendszer szükséges ahhoz, hogy értelmezni lehessen nap-
jaink részletes – nagy felbontású, lézeres színképelemzésre ala-
puló – kísérleti eredményeit. Ez vezethet fizikai állandók és 
mértékegységek definíciójának pontosításához, ami nélkülöz-
hetetlen a jövő technológiai újításaihoz. 

„A molekulák elméleti leírása érdekel bennünket, ebben szeret-
nénk minél pontosabb eredményeket elérni. A kísérleti eszkö-
zök rohamosan fejlődnek, ezért egyre részletesebb mérési 
adathalmazok állnak rendelkezésre.A probléma az, hogy jelen-
leg egy pont után nem értjük, hogy mit látunk.Mi ezen szeret-
nénk változtatni: elméleti kereteket kell kidolgozni ahhoz, hogy 
értelmezni tudjuk az adatokat, és így az eddigieknél is részlete-
sebb képet kaphassunk az anyag legmélyebb szerkezetéről" – 
mondja Mátyus Edit. 
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FORRÁS: ELTE 

Az ERC által támogatott projekt célja tehát olyan elmélet- és 
módszerfejlesztés, amellyel jobban érthetővé válnak a kísérleti 
eredmények a molekulafizika területén. Az elnyert támogatás 
egy részéből olyan szuperszámítógépeket vásárolnak, amelyek 
felgyorsítják majd az új módszerek kipróbálását. „A mi mun-
kánk igazi alapkutatás. Azt remélem, hogy olyan kérdéseket fo-
gunk tudni megválaszolni, amelyekre egyelőre még senki sem 
tudja a választ. Van néhány olyan kérdésem, amelyeket évek 
óta viszek magammal" – mondja Mátyus Edit. 

Az ELTE fiatal kutatója azt tervezi, hogy itthon valósítja meg 
ERC-projektjét (ez mindig a nyertes pályázó döntése, mert az 

elnyert támogatás személyhez, nem pedig intézményhez kö-
tött, és az ERC-pályázatot nyert kutatókért versengenek a leg-
jobb európai kutatóhelyek). 

„Az elméleti kémia területén versenyképes lehet egy itthoni ku-
tatócsoport is. Az ELTE hagyományosan erős ezen a területen, 
illetve általában az elméleti-számításos kutatásokban és a ma-
tematikában. Az elméleti-számításos tudományterületeken el-
érhető eredmények ugyanis kevésbé meredeken skálázódnak 
az eszközpark, az infrastruktúra fejlesztésének anyagi ráfordí-
tásaival, nagyobb mértékben függnek a szellemi tőkétől. Az 
ilyen jellegű munkához van egy jó közeg az ELTE-n, és ezt az in-
tellektuális potenciált érdemes lenne tovább erősíteni a jövő-
ben" – mondja Mátyus Edit.Nagyszerű dolog, hogy az európai 
kutatási térség tagjaként innen, Budapestről is részt vehetek a 
legrangosabb nemzetközi megmérettetéseken, és az Európai 
Kutatási Tanács pályázatain együtt versenyezhetek az európai 
topegyetemek kutatóival.Mindezt úgy, hogy közben a gyere-
keim magyarul tanulnak, közel a nagyszülőkhöz és a rokonság-
hoz, meg persze a Balatonhoz." 

Népszerűsítené a kutatási területet 

A kutató az ELTE hallgatóit is várja a csoportjába. „A kutatócso-
portomban most öten vagyunk, és lenne kapacitásunk motivált, 
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tehetséges hallgatókat is bevonni a munkánkba. Örülnék, ha a 
hallgatók is többet tudnának erről a kutatási területről. " 

A kutató a középiskolás diákokról is beszélt, akik körében egyre 
népszerűbb az egyetemi tanulmányok külföldön való megkez-
dése. „Az, hogy valakiből sikeres kutató lesz-e, nem elsősorban 
BSc vagy MSc szinten dől el, hanem később, a PhD és posztdok-
tori időszakban. Azt gondolom, hogy a továbbtanulás minden-
kinek a saját döntésén, illetve a család döntésén kell, hogy ala-
puljon. Az is elég valószínűnek látszik, hogy alapszintű, külföldi 
egyetemi tanulmányok finanszírozására nem érdemes hitelt 
felvenni.Egy itthon tanuló, végzős MSc hallgatóért két kézzel 
fognak kapkodni a külföldi elitegyetemeken is: ha jó eredmé-
nyekkel végez az ELTE-n, motivált, érdeklődő és jól beszél ango-
lul, akárhová mehet"– mondta Mátyus Edit. 

Nagyon komoly áttörést érhettek el magyar 
tudósok a fizika területén 
ZED index.hu 2019.11.23 

Komoly áttörést érhetett el az Atommagkutató Intézet az ötö-
dik alapvető (természeti) erő létezésének bizonyításában, írja a 
CNN. A nemrég publikált eredmények szerint sikerült kimutat-
niuk az eddig csak elméleti szinten bizonyított X17-es részecske 
létezését. A Krasznahorkay Attila vezette kutatócsoport hélium 

atomok fénykibocsátását vizsgálata közben figyelte meg, hogy 
a részecskék olyan viselkedést tanúsítanak, amely a jelenlegi fi-
zikai ismeretekkel nem megmagyarázható. 

KAPCSOLÓDÓ 

 

Magyar fizikusok elmélete forgathatja fel a fizika világát 

Egy eddig ismeretlen kölcsönhatást találtak egy magyar labor-
ban, köze lehet a sötét anyaghoz. 

Krasznahorkay elmondta a CNN kérdésére, hogy másodszor si-
került megfigyelniük az X17-nek nevezett részecskét, ami a ne-
vét onnan kapta, hogy a tömegét 17 megaelektronvolton szá-
molták ki. "Az X17 olyan részecske lehet, ami összeköti a mi lát-
ható világunkat a sötét anyaggal" – mondta el a kutató. 

https://index.hu/szerzo/zaborszky_ede
https://index.hu/tudomany/2016/08/16/mi_ez_csak_nem_egy_uj_termeszeti_ero/
https://index.hu/tudomany/2016/08/16/mi_ez_csak_nem_egy_uj_termeszeti_ero/
https://edition.cnn.com/2019/11/22/world/fifth-force-of-nature-scn-trnd/index.html
https://edition.cnn.com/2019/11/22/world/fifth-force-of-nature-scn-trnd/index.html
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Farxiv.org%2Fabs%2F1910.10459
https://index.hu/tudomany/2016/05/26/magyar_fizikusok_elmelete_forgathatja_fel_a_fizika_vilagat/
https://index.hu/tudomany/2016/05/26/magyar_fizikusok_elmelete_forgathatja_fel_a_fizika_vilagat/
https://index.hu/tudomany/2016/05/26/magyar_fizikusok_elmelete_forgathatja_fel_a_fizika_vilagat/
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Jonathan Feng, a Kaliforniai Egyetem professzora elmondta, 
hogy évek óta követi a magyar csapat munkáját, és véleménye 
szerint közel járnak hozzá, hogy egy mindent alapjaiban meg-
változtató áttörést érjenek el.  

Ha sikerül reprodukálni az eredményeket, akkor ez egy potya 
Nobel-díj lehet - mondta Feng. 

Mások nem ennyire optimisták, egyesek szerint pusztán mérési 
hibáról van szó, azonban Feng a kezdetek óta nagyon lelkes a 
magyar csapat eredményei kapcsán. Az amerikai tudós a saját 
kutatócsoportjával bele is kezdett a megfigyelés elméleti hátte-
rének kidolgozásába, még a 2016-os korábbi eredmények alap-
ján. 

Véleményük szerint egyértelmű, hogy a megfigyelések a fiziká-
ban már Einstein óta feltételezett, de eddig még nem bizonyí-
tott ötödik természeti erő irányába mutatnak, amely a kulcs le-
het az egyesített mezőelmélet (unfied field theory) kidolgozá-
sában. Utóbbi koherens magyarázatot adna az összes termé-
szeti erőre, a galaxisok kialakulásától kezdve a legapróbb ré-
szecskékig bezárólag.  

Itt az intelligens jövő: felfedező kutatások-
kal és tudásbázisokkal 
ORIGO 2019.11.19.  

Minden eddiginél jobban határozza meg a jövő irányait a ku-
tatás, fejlesztés és innováció, amelyek egyfajta iránytűként is 
szolgálnak Magyarország számára is. Az úgynevezett intelli-
gens szakosodási stratégia fókuszába a tudásalapú gazdasági 
fejlődés kerül, amelyből kiemelkednek a legnagyobb potenci-
állal bíró, helyi sajátosságok. Ez esetünkben többek között a 
világszinten is kiemelkedő eredményeket elérni képes magyar 
kutatók jelenlétében realizálódik. 

Az innovációra koncentrálnak 

Jellemzően az éghajlati adottságok, a technológia fejlődése és 
a demográfia változásai átalakítják társadalmunkat és életmó-
dunkat. Az egészséges bolygó megteremtése és egy új, digitális 
világba való átmenet már itt kopogtat az ajtónkon. A brüsszeli 
Smart Regions (magyarul Intelligens Régiók) konferencián em-
berek, nemzetek és intézmények erősítették meg ezt.Rámutat-
tak az intelligens szakosodási (S3) stratégiák és az elvárások, va-
lamint a szavak és a cselekvési tervek közötti összefüggésekre 
is. 

A megbeszélésen több mint ötszázan képviselték az országai-
kat, ahol elsősorban három témára összpontosítottak. 
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A kutatás és innováció is kiemelt szerepet kapott FORRÁS: 
PEXELS.COM 

Egyrészt az innováció által vezérelt növekedés ösztönzésére az 
Európai Unió (EU) ipari átmeneti régióiban, másrészt az uniós 
régiók felzárkóztatásának támogatására az innovációs rés meg-
szüntetése érdekében, harmadrészt a regionális gazdaságok in-
tegrálására a globális értékláncba. 
Az innováció kibontakoztatása rendkívül fontos feladat minden 
ország számára, amely jellemzően egy-egy fontosabb, specifi-
kusabb területre fókuszál– mondta el a brüsszeli konferencián 
Johannes Hahn, az EU európai szomszédságpolitika és csatlako-
zási tárgyalások veterán biztosa. – A régióknak különleges kihí-
vásokkal kell szembe néznie, amiben főszerepet kap például az 
oktatás, a digitalizáció, a karbonmentesítés, a kiberbiztonság, 
az energiahatékony épületek és a tisztább környezet. 

Azonosítják a helyi sajátosságokat 

Az intelligens szakosodási stratégia nem más, mint egy új tí-
pusú, a kutatás-fejlesztési és innovációs folyamatok hatéko-
nyabb támogatását lehetővé tevő, ezáltal a térségek tudás-
alapú gazdasági fejlődését szorgalmazó stratégia. Ennek egyér-
telmű célja, hogy azonosíthatóvá váljanak a legnagyobb poten-
ciállal bíró helyi sajátosságok, amelyek alapján meghatározha-
tók a nemzeti, régiós és megyei prioritások. 

 

A helyi sajátosságokra fókuszálnak FORRÁS: AFP/XIE ZHENGYI 

A jövőnket három szóval tudom jellemezni: digitális, zöld és in-
telligens– magyarázta az Origó kérdésére Dominik Foray pro-
fesszor, az École Polytecnikque Fédérale de Lausanne kutatója. 
– A bevált gyakorlatok és a megtanult tapasztalatok kiemelésé-
nek fontos szerepe van ebben, hiszen az innováció jövője kap-
csán minden régiónak meg kell találnia, hogy miben jó, miben 
tud mást nyújtani és azokat kell erősítenie. 
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Az intelligens szakosodási stratégiákat először 2014-ben alkot-
ták meg, amely az unió kohéziós politikájában a kutatáshoz és 
innovációhoz kapcsolódó beruházások alapját jelenti. 

Ennek eredményeként az egyes régiók már mintegy 180 straté-
giát dolgoztak ki. 

Ezek hatása a kutatás, fejlesztés és innovációk területén egyre 
inkább érezhető. 

Versenyképesek a magyar eredmények 

Az egyes országok intelligens szakosodási irányait az úgyneve-
zett Fehér Könyv tartalmazza. Magyarország számára kiemel-
ten fontos a kutatás és innováció programszintű együttes keze-
lése, azok célzottabb támogatása. Ezáltal is segíti a térségek tu-
dásalapú gazdasági fejlődését. 

Az S3 azonosítja a legnagyobb potenciállal bíró helyi sajátossá-
gokat, meghatározza a célokat, prioritásokat, valamint az ezt 
megvalósító eszközöket. 

Magyarország több területen kiemelt erősségekkel bír: 

• Egyes (szűkebb) tudományterületeken (például matema-
tika, fizika) világszinten is kiemelkedő eredményeket elérni 
képes kutatóink vannak. 

• Országos jelentőségű, versenyképes kutatási eredmények 
előállítására képes tudományos bázis, kialakult elit kutatói 

réteg megléte, amely nemzetközi szinten is elismert és ver-
senyképesen mozog (források, tudományos publikációk 
nemzetközi idézettsége, infrastruktúrák és adatbázisok 
használata). 

• Nemzetközileg színvonalas felsőoktatási intézményrend-
szer a vidéki nagyvárosokban is. 

• Kutatás-fejlesztés tudásközpontok jelenléte. 

• Egyre több és ígéretesebb együttműködés jön létre nagy-
vállalatok és egyetemek között. 

• Világszínvonalú fejlesztést megvalósító vállalatok. 

• Nemzetközi szinten is versenyképes egészségipar. 

• Nemzetközileg is jelentős logisztikai szerep. 

A S3 kidolgozásának eredményeként elkészült Nemzeti Intelli-
gens Szakosodási Stratégia kijelöli azokat az irányokat, amelyek 
mentén 2020-ig a kutatás-fejlesztést és innovációt várhatóan a 
leginkább fenntartható módon, a legnagyobb társadalmi nye-
reséggel és a legjobb anyagi hasznosulás ígéretével lehet támo-
gatni. 

Magyarország tudásgazdasággá válhat 

Az intelligens szakosodás tehát az Európai Unió egy új típusú, a 
térségek tudásalapú gazdasági fejlődését segítő, a helyi lehető-
ségeket és igényeket jobban figyelembe vevő megközelítés. 

http://file/Users/jekigabriella/Downloads/nemzeti_intelligens_szakosodasi_strategia.pdf
http://file/Users/jekigabriella/Downloads/nemzeti_intelligens_szakosodasi_strategia.pdf
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Az új, tudás által vezérelt gazdaság fejlődése három fő folyamat 
köré rendezhető. 

Ezek a tudás előállításának, felhasználásának és áramlásának a 
folyamatai. Az S3-ra épülő irányítási rendszer egyik kulcs fel-
adata a tehát maga a tudás, valamint a technológia és az inno-
váció társadalmi megismertetésének, elismertségének további 
erősítése. 

 

Az intézet egyik fő irány az egészségesebb társadalom megte-
remtése FORRÁS: BAY ZOLTÁN KUTATÓINTÉZET 

Hazánk az évtized végére olyan tudásgazdasággá kíván válni, 
amelyben nemzetközileg versenyképes tudásbázisok jöjjenek 
létre, megteremtődik az intenzív tudásáramlás, ezáltal pedig 

még hatékonyabbá válik a tudásfelhasználás– írja a Nemzeti In-
novációs Hivatal által kiadott, Nemzeti Intelligens Szakosodási 
Stratégia. 

Nagy jelentőséget kapnak az úgynevezett felfedező kutatások 
is. Így a tudományágak határterületein, a rokon tudományok 
által elért vezető kutatási eredmények felhasználásával újíthat-
ják meg az egyes kutatási területeteket. 

 

Több figyelmet kapnak a helyi élelmiszerek FORRÁS: 
HTTPS://WWW.BBC.COM/NEWS/HEALTH-49579820 

A nemzeti prioritások között helyet kap többek közt az egész-
séges társadalom és jólét, ami lefedi a teljes egészségipari in-
novációs láncota betegségek jobb megértésétől kezdve a meg-
előzésen és felismerésen át a gyógyításig, valamint a személyre 
szabott orvoslásig. Szintén kiemelt helyet foglalnak el a 

http://file/Users/jekigabriella/Downloads/nemzeti_intelligens_szakosodasi_strategia.pdf
http://file/Users/jekigabriella/Downloads/nemzeti_intelligens_szakosodasi_strategia.pdf
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stratégiában az egészséges és helyi élelmiszerek, amelyek hoz-
zájárulnak a társadalom általános egészségi állapotának javítá-
sához. 

Már úton van a jövő teje, ami sose látott te-
henet 

 

FLACHNER BALÁZS index.hu  2019.11.21.  

Természetesen a szintetikus ételeket is hasznosítani fogjuk a jö-
vőben, és ehhez nem is kell feladnunk az evés élvezeteit. A ko-
mor hangulatú utópia, ahol pirulák formájában készül az étel, 
nem fog eljönni. Az új ételek külsőre megkülönböztethetetlenek 
lesznek a természetes társaiktól, észre se fogjuk venni a beve-
zetésüket. 

– írta az Egyesült Királyság egykori miniszterelnöke, Winston 
Churchill egy 1931. decemberében megjelent esszében, ahol az 
50 évvel későbbi állapotok megjóslására tett kísérletet. 

Ehhez képest jócskán le vagyunk maradva, de azért nem kell 
szégyenkeznünk, mert jelentős lépéseket tettünk afelé, hogy a 
szintetikus ételek egy szép napon tényleg elterjedtek legyenek. 

A hústermelés fenntarthatatlansága miatt elsősorban  a műhú-
sok kerültek a figyelem középpontjába, de az őrület a tejtermé-
keket is elérte. Nem is véletlenül, hiszen a sajtgyártás  majd-
nem olyan rossz  a Földnek, mint a húsipar. 

A technológia itt egyelőre még nem olyan fejlett, mint az Im-
possible Foods, vagy a Beyond Meat műhúsainál, de már van-
nak ígéretes kísérletek, a Perfect Day nevű startup például már 
fagylaltot is csinált a laborban fejlesztett proteinjével. Ha sike-
rül gazdaságossá tenni, az komolyan megbolygathatja az egész 
piacot, de ehhez azért a hagyományos tejiparnak is lesz majd 
egy-két szava. 

Félre műhús, jön a műtej? 

A műhúsok Szent Gráljának felkutatásán bő egy évtizede pörög-
nek már különféle startupok és kutatócsoportok, és ezalatt elég 
komoly eredményeket sikerült elérniük. A növényi alapú –
és mostanában már meglepően jó – húspótlékok mellett a tel-
jes mértékben laborban tenyésztett húsokig számos alternatíva 

https://index.hu/szerzo/flachner_balazs
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fteachingamericanhistory.org%2Flibrary%2Fdocument%2Ffifty-years-hence%2F
https://index.hu/gazdasag/2019/05/29/milliardok_omlenek_a_muhus_iparba_impossible_burger_beyond_meat_mephis_meats_fenntarthatosag/
https://index.hu/gazdasag/2019/05/29/milliardok_omlenek_a_muhus_iparba_impossible_burger_beyond_meat_mephis_meats_fenntarthatosag/
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2019%2F02%2F24%2Fa_sajtgyartas_majdnem_olyan_szornyu_a_foldnek_mint_a_husipar%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2019%2F02%2F24%2Fa_sajtgyartas_majdnem_olyan_szornyu_a_foldnek_mint_a_husipar%2F
https://index.hu/techtud/2019/01/09/mostantol_ez_a_hus_a_kedvenc_zoldsegem/
https://index.hu/techtud/2019/01/09/mostantol_ez_a_hus_a_kedvenc_zoldsegem/
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2019%2F01%2F09%2Fmostantol_ez_a_hus_a_kedvenc_zoldsegem%2F
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áll rendelkezésre. Ezek egyelőre nem feltétlenül megfizethe-
tőek az átlagember számára, de így is őrületes sebességgel ter-
jednek, amit jól mutat, hogy 

• a mögöttük álló cégek nem bírják tartani a lépést a keres-
lettel, 

• olyan nagy láncok állnak be mögé, mint a Burger King, és a 
befektetők is talicskával öntik a pénzt a projektbe, 

• pár hónapja Magyarországra is betört a Beyond Meat mű-
húsával készülő vegán hamburger, ami állítólag 80 száza-
lékban reprodukálja a hamburgerélményt, 

• sőt, nemrég az űrben is növesztettek már mesterséges 
húst. 

Első ránézésre a tejtermékek terén is zavarbaejtően nagy a vá-
laszték azoknak, akik nem akarnak állati eredetű dolgokat fo-
gyasztani. Van rizsből, szójából, zabból, mandulából, meg egy 
csomó más növényből készített "tej", a kereslet is nő irántuk, 
ez pedig bizonyos szempontból jó. Az Oxfordi Egyetem 2018-as 
kutatása alapján az összes növényi alapú tejnek szignifikánsan 
kisebb az ökológiai lábnyoma, mint az állatok tejének és földte-
rület is kevesebb kell egységnyi mennyiség előállításához. A 
műhúshoz hasonlóan vízből is kevesebb kell hozzá, mint az ál-
lati tejhez. 

 

Az Almond Cow, bemutatja a különböző diófélékből tej előállí-
tásához használt sajtológépet a Western Food and Bevera-
ges Expo-n, a los Angeles-i Kongresszusi Központban, 2019. au-
gusztus 27-én. 

Fotó: Mark Ralston / AFP 

Egy fontos probléma ugyanakkor felmerül velük kapcsolatban, 
ez pedig az elkészítésükből ered. A növényi alapú tejeknél a nö-
vényeket szétbontják, aztán a bennük lévő proteineket vízhez 
adják, a végeredmény pedig úgy-ahogy hasonlít a hagyomá-
nyos tejtermékekhez. Ezek a proteinek merőben eltérnek a va-
lódi tejben megtalálható fehérjéktől, így a műtejtermékek szí-
nükben, ízükben, és textúrájukban is eltérnek az igaziaktól. 

https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Fgazdasag%2F2019%2F06%2F04%2Fnem_birjak_tartani_a_lepest_a_kereslettel_az_alhusos_cegek%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Fkultur%2Feletmod%2F2019%2F08%2F01%2Fbeyond_meat_vegan_love_burger_vegetarianus_husmentes%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Fkultur%2Feletmod%2F2019%2F08%2F01%2Fbeyond_meat_vegan_love_burger_vegetarianus_husmentes%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2019%2F10%2F08%2Feloszor_novesztettek_mesterseges_hust_az_urben%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fora.ox.ac.uk%2Fobjects%2Fuuid%3Ab0b53649-5e93-4415-bf07-6b0b1227172f
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fora.ox.ac.uk%2Fobjects%2Fuuid%3Ab0b53649-5e93-4415-bf07-6b0b1227172f
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A VEGÁN SAJT BORZASZTÓ. TUDÓSKÉNT PONTOSAN TISZTÁ-
BAN VAGYUNK AZZAL, HOGY MIÉRT NEM MŰKÖDIK: HIÁ-
NYOZNAK BELŐLE A SZÜKSÉGES PROTEINEK. 

– foglalta össze röviden Inja Radman molekuláris biológus, aki 
egyébként a New Culture nevű cég alapítója, és éppen azon 
munkálkodik, hogy a vegán sajt a jövőben mégse legyen bor-
zasztó. 

Programozott mikrobák 

A tejtermékek alapvetően két proteinnek, a kazeinnek és a tej-
savónak köszönhetik az ízüket, a New Culture és egy sor más 
cég kutatói pedig most pontosan ezeket a proteineket próbál-
ják meg laborban reprodukálni. Az egész folyamat kicsit hason-
lít arra, ahogy az Impossible Foods a hamburgereit csinálja:  

• az élesztőhöz hasonló mikrobák megkapják a tejtermékek-
ben fellelhető fehérjék előállításához szükséges genetikai 
iránymutatást, 

• majd ezeket a mikrobákat elkezdik nagy mennyiségben te-
nyészteni, tápanyagot adnak nekik, és a megfelelő mérték-
ben módosítják a hőmérsékletet, 

• előbb-utóbb az apró organizmusok elkezdik nagy mennyi-
ségben előállítani a proteineket, amiket aztán fel lehet 
használni mindenféle dolgokhoz. 

A New Culture ezzel a módszerrel sikeresen létre tudott húzni 
egy olyan műmozzarellát, ami a kazein miatt az állagát tekintve 
szinte alig különbözött a valódi sajttól, és a vaktesztek során is 
meglepően jól teljesített. Rajtuk kívül több szereplő van még a 
piacon, a legtovább látszólag a Perfect Day jutott: a startup ku-
tatói tejsavót állítanak elő, amit aztán a tejtermékekben talál-
ható egyéb komponensekkel kevernek össze, ennek hatása pe-
dig a jövőben óriási lehet. 

 

Ryan nevű kutató tejzsírt ad hozzá porítitt kazein, tejsavó és víz 
keverékéhez. Ennek a korai kísérletnek a célja, hogy megvizs-
gálja, lehet-e tejet rekonstruálni alkotoelemekből. 

Fotó: new-harvest.org 
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A tejsavóval készült termékeknek jelenleg az Egyesült Államok 
a legnagyobb exportőre, az ez pedig csak a tavalyi évet nézve 
nagyságrendileg 10 milliárd dolláros biznisz volt. A kutatások 
alapján 2023-ig ráadásul ez évente 6 százalékkal fog nőni, de 
miután a tejsavó jelenleg túlnyomó részben tehéntejből szár-
mazik, ez azért vet fel problémákat. A Perfect Day megoldásá-
val állításuk szerint 98 százalékkal lehetne csökkenteni a víz-, és 
65 százalékkal az energiafelhasználást a hagyományos mód-
szerhez képest. Ráadásul úgy, hogy állításuk szerint ugyanak-
kora a tápértéke, mint az eredetinek. 

Kispályáról nagypályára 

Az egész projekt azért lehet különösen érdekes, mert a cég ipari 
beszállítóvá akar válni, ez azonban több okból sem lesz egy-
szerű feladat. Első körben például érdemes kiemelni, hogy 
ugyan a technológia elég ígéretesnek tűnik, a cég nem véletle-
nül váltott a folyékony tejről a feldolgozott élelmiszerekre. A 
magas zsírtartalmú tejeknél nem elég a proteineket reprodu-
kálni, a tejzsír is kell a teljes élményhez, ez pedig tisztán növényi 
alapú megoldásokkal rendkívül nehéz. 

Az olyan termékekkel, mint a joghurt és a sajt, jelenleg jóval ér-
demesebb kísérletezni – nem véletlen, hogy a Perfect Day fagy-
lalttal promózta magát a nyáron, méghozzá elég sikeresen. A 
hagyományos tejtermékeken túl ugyanakkor rengeteg 

termékhez lehet még felhasználni a proteineket, a hotdogtól 
kezdve a müzliszeletig, úgyhogy az azért egyértelmű, hogy a te-
jen felül is van merre tapogatózni. 

Azt is mindenképpen meg kell említeni, hogy ugyan a módszer 
működik, sőt, a cég pár hónapja már egy tonna laborban előál-
lított tejsavónál tartott, ez csak ránézésre tűnik soknak. Csak az 
Egyesült Államokban 

TÖBB MINT 200 EZER TONNA TEJSAVÓT HASZNÁLNAK EL, 
SZÓVAL EZEN A TÉREN AZÉRT VAN MÉG HOVA FEJLŐDNI. 

A termelés felpörgetése sem feltétlenül lesz egyébként jó do-
log. Ha a feldolgozott élelmiszerek egy részének előállításánál 
átállnánk a szintetikus proteinekre, azzal rögtön megváltozna a 
relatív kereslet a tej különféle összetevőire, és több mint való-
színű, hogy egy darabig jóval több lenne a protein, mint ameny-
nyire valóban szükség van. 

Lélekben tejtermék 

Szintén fontos kérdés, hogy a élelmiszeripari hatóságok hogy 
fogják kezelni az állatmentes tejtermékeket. Amerikai szakér-
tők szerint a tengerentúlon vélhetően nem lesz különösebb 
probléma ezzel. A sajtkészítésben például már most is jelen van 
a korábban már emlegetett, New Culture által használt techno-
lógia, csak nem a kazeinnel, hanem a tejoltó enzimekkel. Ezeket 
korábban a már levágott borjak gyomrából nyerték ki, de jó pár 
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éve mikrobiális fermentációt használnak az előállítás során – 
csakúgy, mint most a tejben található proteinek esetében. 

 

Fotó: NurPhoto / Getty Images Hungary 

Az mindenesetre biztos, hogy ha az USA élelmiszerbiztonsági 
hivatalán (FDA) át is megy a dolog, a kereskedelmi forgalomba 
kerülő termékek bekategorizálása okoz majd némi fejtörést. Az 
FDA-nél például külön előírás vonatkozik arra, hogy legálisan 
csak azt a terméket lehet fagylaltnak nevezni, aminek legalább 
tíz százaléka tehéntejből származó zsír, vagy tejszín. A Perfect 
Day fagylaltjában nyilván nulla százalék ez az arány, ezekben 
kókusz-, illetve napraforgóolaj van, emiatt ezek hivatalosan 
nem is lehetnek fagylaltok. 

Emellett az olyan kifejezéseket is érdemes kerülni, mint a "la-
borban tenyésztett", a vegánoknak meg minden bizonnyal a 
"tej proteintől" állna fel a hátukon a szőr. A Perfect Day pont 
emiatt aktívan próbálja az általa használt mikrobákat a sokkal 
szimpatikusabban hangzó "flóra" néven bevezetni a köztu-
datba, de vannak, akik ennek ellenére is báránybőrbe bújt far-
kasként kezelik a szintetikus proteineket. Dana Perls, a Friends 
of the Earth nevű környezetvédő szervezet kampányfőnöke 
szerint ha ezeket elkezdjük használni, az élelmezési rendsze-
rünk még a mostaninál is jobban fog majd függni a biotechno-
lógia vívmányaitól. 

Érthető módon a tejiparban sem lelkesednek maradéktalanul 
az ötletért, és nemcsak azért, mert a technológia elterjedése a 
feje tetejére állítaná a piacot. Alan Bjerga, a virginiai központú, 
tejtermelőket képviselő National Milk Producers Federation 
kommunikációs igazgatója korábban elmondta, a szintetikus 
proteinekkel készült termékekből egy sor kulcsfontosságú ás-
ványi anyag és vitamin hiányzik, és mindent meg fognak tenni, 
hogy ezzel a fogyasztók is tisztában legyenek. 

A Perfect Day alapítói mindezek ellenére nem igazán aggódnak. 
Szerintük az ő termékeik előbb-utóbb népszerűbbek lesznek a 
növényi alapú alternatíváknál, és az eddigi beszélgetéseik alap-
ján a tejiparban is van támogatásuk, mert ők végső soron 

https://www.perfectdayfoods.com/how-it-works/
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MÉGISCSAK VALAMI OLYAT ÁLLÍTANAK ELŐ, AMI LÉLEKBEN 
AZÉRT TEJTERMÉK. 

(Borítókép: Tejfeldolgozó üzem franciaországban. Fotó: Guilla-
ume Souvant / AFP) 

Itt a forradalom, megvan az új üzemanyag, 
ami megmenti a Földet 
ORIGO 2019.11.07.  

Belső égésű motorok meghajtására alkalmas üzemanyagot 
szén-dioxidból és vízből gyártó állomást adtak át szerdán Né-
metországban. Az eljárás a légkörből vonja ki a szükséges hoz-
závalókat, a közlekedés mellett egyéb iparágakat is forradal-
masíthat. 

A Karlsruhei Technológiai Intézetben (KIT) csupán egy miniatűr 
gyártósort állítottak össze, amely egy teherszállító konténer-
ben is elfér, és naponta alig néhány liter üzemanyag előállítá-
sára alkalmas.Beindítását mégis áttörésnek tartjákaz e-üzem-
anyag néven, illetve szén-dioxid-semleges és szintetikus üzem-
anyag néven is ismert technológia történetében. 

Az állomáson az úgynevezett power to liquid eljárást alkalmaz-
zák: megújuló forrásokból nyert áram felhasználásával gyárta-
nak folyékony üzemanyagot,amelynek alapanyaga az állomás 
körüli levegőből kivont szén-dioxid és gőz halmazállapotú víz. 

 

Az eljárás persze még kezdetleges. A KIT szakemberei a követ-
kező fejlesztési szakaszra is még csak a napi 100-200 literes 
mennyiséget célozzák meg, és csak a berendezés harmadik ge-
nerációja lesz képes naponta legalább 1500 liter üzemanyag 
előállítására FORRÁS: KIT 

A két anyagból úgynevezett szimultán elektrolízissel hidrogént 
és szén-monoxidot állítanak elő, majd egy újabb lépésben úgy-
nevezett hosszú láncú szénhidrogéneket, amelyeket a folyamat 
befejező lépésében úgy darabolnak fel, hogybenzinnek, dízel-
nek vagy kerozinnak megfelelő üzemanyagot lehet gyártani be-
lőlük. 
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A szövetségi oktatási és tudományos minisztérium Kopernikusz 
projektek (Kopernikus Projekte) nevű energetikai tudományos 
fejlesztési programjának finanszírozásával kidolgozott módszer 
előnye, hogya légkörben felhalmozódott szén-dioxid mennyisé-
gének növelése nélkül lehet használni belső égésű motoro-
kat,ami nagyban hozzájárulhat az éghajlatváltozás megfékezé-
séért folytatott küzdelem sikeréhez. 

A számítások szerinta technológia nagyjából tíz év múlva lesz 
érett az ipari méretű üzemanyaggyártásra. 

Cambridgei kutatók “mesterséges levelet” 
hoztak létre, amely képes szintézisgázt ter-

melni 
2019. november 6. innoportal.hu 

 

A Cambdrige-i Egyetem kutatói “mesterséges levelet” hoztak 
létre, ez napfény, szén-dioxid és víz felhasználásával képes 
előállítani egy széles körben alkalmazott gázt, amelyet jelen-
leg fosszilis anyagokból nyernek, a technológia felhasználható 
lesz fenntartható folyékony üzemanyag előállítására, amely a 
benzin alternatívája lehet. 

A mesterséges levélnek a napfény a táplálója, bár hatékonyan 
működik felhős, borús napokon is. A szintézisgáz jelenlegi ipari 
előállításától eltérően, a levél nem bocsát ki semmilyen többlet 
szén-dioxidot a légkörbe – derül ki a Nature Materials című tu-
dományos folyóiratban bemutatott tanulmányból. 

Jelenleg a szintézisgázt hidrogén és szén-monoxid elegyéből 
nyerik, előállításához a kiindulási anyagok a barnaszén, a kő-
szén, a földgáz és a kőolajat kísérő egyéb gázok, kőolajfrakciók 
lehetnek. Egy sor alapanyag – üzemanyagok, gyógyszer, mű-
anyagtermékek, növényvédők előállításához használják. 

“Soka nem hallhatott még a szingázról, mint olyanról, de min-
den nap használjuk azokat a termékeket, amelyeket felhaszná-
lásával gyártottak. Fenntartható módon történő előállítása kri-
tikus lépés a globális szénkörforgás lezárásában és fenntartható 
vegyi és üzemanyagipar létrehozásában” – idézte az egyetem 
honlapján megjelent közlemény Erwin Reisner professzort, aki 
hét éven át dolgozott ezen cél megvalósításáért. 
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Az eszközt a fotószintézis inspirálta, amikor a növények a nap-
fény energiáját felhasználva szervetlen anyagból szerves anya-
got hoznak létre. A mesterséges levélen van két fényelnyelő, 
amely hasonló a növények napfényt elnyelő molekuláihoz, és 
egy kobaltból készült katalizátor. Ha vízbe merítik, az egyik 
fényelnyelő a katalizátort oxigéntermelésre használja. A másik 
végzi a kémiai reakciót, amely a szén-dioxidot és a vizet szén-
monoxidra és hidrogénre redukálja, szintézisgáz keveréket lét-
rehozva. A kutatók felfedezték, hogy fényelnyelőik borús napo-
kon is működőképesek. 

Ez azt jelenti, hogy a technológia használata nem korlátozódik 
olyan országokra, ahol mindig meleg van, vagy hogy csak nyá-
ron lehet alkalmazni. Napkeltétől napnyugtáig lehet használni 
bárhol a világon” – mondta Virgil Andrei, a tanulmány egyik 
szerzője. A kutatást a Cambridge-i Egyetemen végezték, de an-
nak társfinanszírozója az osztrák kormány és az ÖMV osztrák 
kőolajtársaság, amely keresi a fenntarthatóság lehetőségeit. 

Már korábban is hoztak létre mesterséges leveleket, de azok ál-
talában csak hidrogén előállítására voltak képesek. A camb-
ridge-i kutatók úgy vélik, hogy ők az általuk alkalmazott anya-
gok és katalizátorok kombinációja miatt voltak képesek a szin-
gáz előállítására fenntarthatóan. 

A kutatócsoport most tanulmányozza azokat a módokat, hogy 
a technológia felhasználásával fenntartható folyékony üzem-
anyagot állítsanak elő a benzin alternatívájaként. 

Egyre több a mesterséges élelmiszer 
A GÉNELJÁRÁSSAL LÉTREHOZOTT NÖVÉNYFAJTÁK TERJEDÉSÉT 
A GLOBÁLIS VÁLSÁGOK IS GYORSÍTJÁK 

Nagy Kristóf 2019.november 8. magyarnemzet.hu 

Ugrásszerűen megnőhet a következő években a genetikai, bio-
technológiai eljárásokkal létrehozott új növények, egyéb élel-
miszeripari termékek globális terjedése. A folyamatot elsősor-
ban az agráriumban zajló robbanásszerű technológiai fejődés 
hajtja, míg létjogosultságát globális társadalmi kihívásokkal in-
dokolják. Sokan ugyanakkor óvatosak. 

Jelentősen felgyorsulhat a közeljövőben a génmódosítással, 
génszerkesztéssel, egyéb biotechnológiai eljárással létrehozott 
élelmiszer-alapanyagok megjelenése a világpiacokon, a techno-
lógiákat alkalmazó államoknak jelentős versenyképességi 
előnyt adva – derül ki a hazánk mellett további 35 tagállamot 
tömörítő Gazdasági Együttműködési Fejlesztési Szervezet, az 
OECD új előrejelzéséből. 

A legmodernebb technológiákkal létrehozott, laboratóriumi 
körülmények között új tulajdonságokkal felruházott, 
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nemesítettnek nevezett növény- és állatfajok egyre szélesebb 
körű és gyorsabb elterjedését alapvetően az innováció és a tár-
sadalmi folyamatok segítik elő. A technológiai robbanás a me-
zőgazdaságot sem kerülte el, a tudósok az agrárinnováció fon-
tos részeként a növénynemesítés hosszadalmas folyamatát 
szeretnék lerövidíteni a génállomány módosításával, a gének 
szerkesztésével. Emellett az új tulajdonságokkal kistafírozott 
fajtáknál elsődleges szempont a jelentős hozamnövelés és a na-
gyobb ellenálló képesség. 

A tudósok egyik legfontosabb célja, hogy a felgyorsuló techno-
lógiai fejlesztésekkel mielőbbi megoldást találjanak a túlnépe-
sedés miatt robbanásszerűen növekvő élelmiszerigények kielé-
gítésére, illetve elősegíthetik a klímaváltozáshoz való alkalmaz-
kodást is. Ugyanakkor a tudományos világ és társadalom, vala-
mint a politikai döntéshozók jelentős része óvatos az egyre nö-
vekvő tudományterülettel. Vallási, kulturális szempontok mi-
att, elővigyázatosságból vagy a ma még nem ismert közép- és 
hosszú távú hatásoktól tartva a társadalmak többsége elutasítja 
az élelmiszer-előállításban a géntechnológiát. 

Az új fajták minél gyorsabb nagyipari engedélyezése mellett a 
biztonsági garanciákkal és a szigorú élelmiszer-ellenőrzési nor-
mákkal érvelnek. Az ellenzők pedig lényegében az emberi té-
nyezőre hivatkoznak, leegyszerűsítve: lehetetlen ellenőrizni, 

pontosan mi zajlik a laboratóriumokban, s egy esetleges hiba, 
túlkapás milyen nem várt következményekkel járhat. 

 

Gyakran végeznek teszteket a laboratóriumban nemesített nö-
vényeken 
Fotó: REUTERS/Ints Kalnins 

Az OECD 1999 óta vesz részt a géneljárásokkal úgymond neme-
sített fajtákkal kapcsolatos kockázatértékelések kidolgozásá-
ban, elvégzésében. A szervezet tanulmányában felidézi: az 
1990-es évek közepétől 33 különböző növényfaj kapott enge-
délyt az OECD-országokban, beleértve a mezőgazdasági célú 
fajtákat, a dísznövényeket és a fafajokat. Az engedély termé-
szetesen nem írja felül az adott ország nemzeti hatáskörű 
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tilalmát. Eleinte a növényeket csak olyan új tulajdonságokkal 
ruházták fel, mint a kártevők elleni védekezés képessége. A 
GM-növények 99 százaléka világszerte négy fajtára korlátozó-
dik: a szójababra, a kukoricára, a repcére és a gyapotra. 

Napjainkban a géneljárásokkal már a nemesítési idő lerövidí-
tése is elsődleges cél, mivel a hagyományos növénynemesítés 
meglehetősen időigényes folyamat. Ugyanakkor az eljárások le-
hetővé teszik, hogy az újonnan megalkotott fajta szárazságtűrő 
legyen, a vad fajtáktól eltérő – előre meghatározott – tápanyag- 
és vitamintartalommal rendelkezzen. A GM-hibridek termesz-
tésbe vonásánál ráadásul figyelembe kell venni ezen fajták kör-
nyezetre gyakorolt hatását is. 

Az OECD kiemelte: az elmúlt 23 évben közel 192 millió hektárra 
nőtt a génmódosított növények vetésterülete világszerte, je-
lenleg 26 országban engedélyezett a köztermesztés. Emellett az 
Európai Uniót is beleértve 77 állam az ilyen alapanyagok fel-
használásával készült termékek, takarmányfélék behozatalát, 
felhasználását nem tiltja, de a termesztést igen. A legnagyobb 
GM-termesztők az Egyesült Államok, Brazília, Argentína, Ka-
nada és India: a globális vetésterület több mint 91 százalékát 
fedik le. A fejlődő országokban elterjedtebb a GM-termesztés, 
ezeknek a növényeknek jóval alacsonyabb a világpiaci ára. Ma-
gyarországon az alaptörvény tiltja a génmódosított termesz-
tést, ám az unió több országában engedélyezett, például 

Spanyolországban is. Alapanyagként ugyanakkor számos állati 
és emberi fogyasztásra szánt termékben jelen van a globális pi-
acokon. 

Néhány egyetemista rájött, hogyan lehet 
mézet készíteni méhek nélkül 
MTI / hvg.hu 2019. november. 09.  

Az Izraeli Műszaki Egyetem (Technion) diákjai kifejlesztettek 
egy új technológiát, amellyel méhek közreműködése nélkül 
készítettek mézet egy genetikailag módosított baktérium fel-
használásával. 

Páratlan tulajdonságai miatt a mézet számos területen, az élel-
miszeriparban, a gyógyszeriparban, a kozmetikai termékek elő-
állításhoz használják. A méhészetek terjeszkedése azonban ár-
talmas a méhekre, káros a környezetre, és a méhpopulációk 
csökkenését eredményezi világszerte – írja a felsőoktatási in-
tézmény, amely szerint a méhek nélküli méz segíthet ezen glo-
bális károk leküzdésében. 

A Bostonban rendezett International Genetically Engineered 
Machine Competition (iGEM) konferencia aranyérmes techno-
lógiájának alkalmazása során a mézet szénabacilus (bacillus 
subtilis) baktérium felhasználásával készíti, laboratóriumban 
átprogramozva a baktériumot megtanítottak méz termelésére. 

https://2019.igem.org/Team:Technion-Israel
https://2019.igem.org/Team:Technion-Israel
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A méhek a mézgyomrukban számos enzimet felhasználnak fel 
arra, hogy a virágok nektárjából mézet készítsenek. Az izraeli 
diákok új módszerében az átprogramozott baktérium nektár-
szerű oldatot készít a mézgyomor környezetét másoló kiválasz-
tott enzimek felhasználásával. A végterméktől egy membrán-
alapú kapszula segítségével leválasztják az átprogramozott bak-
tériumot. 

 

© Facebook / iGEM Technion 

A diákok kifejlesztettek egy szintetikus áramkört, amely szabá-
lyozza a létfontosságú enzimek átírását, hogy szabályozhassák 
a méhek nélküli méz végső összetételét, meghatározhassák ízét 
és hozzáigazíthassák azt a meghatározott célra való alkalmazá-
sához. 

A Technion közlése szerint a méhek nélkül készült méz a méz-
termelés egy teljesen új területét nyitja meg anélkül, hogy ká-
rosítaná a méheket, és felhasználható az élelmiszeriparban, va-
lamint gyógyászati célból is. 

Megváltás vagy biztos csőd a demokraták 
nagy klímaterve? 

 

CSURGÓ DÉNES index.hu 2019.11.08.  

Évtizedekkel később – ha az emberi civilizáció nem omlik össze 
teljesen a klímakatasztrófa miatt – majd biztos megmagyaráz-
zák tudósok, hogy miért pont 2019 lett az az év, amikor a klíma-
változás ténylegesen politikai problémává lett. Miközben évti-
zedek óta lehet tudni arról, hogy az egész világ rohan a kataszt-
rofális felmelegedés felé, valamiért ebben az évben érte el az 

https://www.instagram.com/igem_technion/
https://index.hu/szerzo/csurgo_denes
https://index.hu/techtud/2019/10/31/klimavaltozas_forro_fold_metan_aszaly_felmelegedes_felelos_ertelmiseg/
https://index.hu/techtud/2019/10/31/klimavaltozas_forro_fold_metan_aszaly_felmelegedes_felelos_ertelmiseg/
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emberek politikai radarját a klímaváltozás kérdése, ami gyere-
kek millióit vitte utcára világszerte, megerősítette a zöld párto-
kat az Európai Parlamentben, a cégeket pedig hirtelen arra 
készteti, hogy egymást túllicitálva jelentsék be a zöld fordulata-
ikat. 

És ahogy egyre inkább politikai kulcskérdéssé válik a klímavál-
tozás, 

EGYRE TÖBBET LEHET HALLANI VALAMI ZÖLD NEW DEAL 
NEVŰ DOLOGRÓL, MINT VALAMIRŐL, AMI MINDEN PROBLÉ-
MÁNKAT EGYSZERRE OLDANÁ MEG A GLOBÁLIS FELMELEGE-
DÉSTŐL A NÖVEKVŐ EGYENLŐTLENSÉGEKIG.  

A Zöld New Deal nem egy új ötlet, de most újra bekerült a köz-
tudatba, az amerikai politikában annyira fontos lett, hogy a de-
mokrata párt elnökjelöltjei gyakorlatilag azon versengenek, 
hogy  kinek van zöldebb New Deal programja. Az elképzelés vi-
szont a republikánusoknak is bőven adott muníciót, akik azzal 
ijesztgethetik a saját szavazóikat, hogy a demokraták, ha hata-
lomra kerülnek, betiltják az autókat, a repülést és a hambur-
gert. 

Így várhatóan bárki is lesz Donald Trump kihívója az amerikai 
elnökválasztáson, a Zöld New Deal mindenképpen az amerikai 
elnökválasztási kampány egyik központi témája lesz. De mit 

jelent valójában a Zöld New Deal, honnan ered, mit akar, és le-
het-e belőle bármi egy politikai szlogenen kívül? 

A deal, amire szükségünk van? 

A Zöld New Deal nem egy kifejezett program, inkább egy tá-
gabb elképzelés arról, hogy hogyan is kellene az emberiségnek 
és a kormányoknak hozzáállniuk a klímaváltozás kérdéséhez. És 
ahogy az ötlet nevéből is ki lehet találni, mindehhez szerintük a 
legjobb minta a Franklin D. Roosevelt elnök által bevezetett, az 
amerikai gazdaságot az 1929-33-as válságból kihúzó New Deal 
program. 

Rooseveltnek a 30-as években egy kettős társadalmi katasztró-
fára kellett megoldást találnia, egy széles körben ismert gazda-
ságira, és egy kevésbé köztudatban élő ökológiaira: 

• egyrészt 1929-ben összeomlott az amerikai tőzsde, magá-
val rántva az egész amerikai gazdaságot, így több millió 
ember vesztette el a munkáját; 

• a hosszan tartó szárazság és intenzív földművelés miatt pe-
dig a kulcsfontosságú közép-nyugati mezőgazdasági terü-
leteken óriási homokviharok tomboltak, ami miatt egész 
közösségeknek kellett otthagyni a farmjaikat és kezdett el 
nyugatra vándorolni (lásd Steinbeck Érik a gyümölcs című 
regényében). 

https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Fgazdasag%2F2019%2F10%2F23%2Fbayer_monsanto_digitalis_mezogazdasag_gmo%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Fgazdasag%2F2019%2F10%2F23%2Fbayer_monsanto_digitalis_mezogazdasag_gmo%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FDust_Bowl
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Az amerikai kormány minderre egy nagyon széleskörű állami 
beruházásokkal és ezeket kiegészítő közmunkaprogrammal 
(például több óriási gát és vízerőmű építésével, folyók szabá-
lyozásával és több millió fa ültetésével) valamint szabályozási 
változásokkal, például a bankrendszer reformjával (no meg az 
alkoholtilalom visszavonásával) próbált élénkíteni a gazdasá-
got. 

 

Alexandria Ocasio-Cortez demokrata párti kongresszusi képvi-
selő beszédet mond egy jeltolmács mellett a nők jogaiért és Do-
nald Trump amerikai elnök politikája ellen Nők Menete 
(Women's March) elnevezéssel szervezett tiltakozáson New 

Yorkban 2019. január 19-én Fotó: Peter Foley / MTI / 
EPA 

Nem véletlen, hogy a 2000-es évek közepén-végén, amikor a 
klímaváltozás problémája már eléggé a köztudatban volt, mi-
közben egy újabb globális gazdasági válság tette tönkre embe-
rek millióinak életét, környezetvédő körökben elkezdett ter-
jedni az ötlet, hogy egy újabb, New Deal méretű újragondolás-
sal kellene átállítani a világot egy igazságosabb és fenntartha-
tóbb pályára. Hogy ki használta először ezt a szófordulatot, azt 
nehéz visszavezetni, egyesek szerint Thomas Friedman, a New 
York Times publicistája találta ki egy 2007-es cikkében. 

Az ENSZ 2009-es koppenhágai klímacsúcsára mindenesetre 
már elég bejáratott volt a fogalom és a koncepció, kutatóinté-
zetek, civil szervezetek és zöld pártok kezdtek el előállni a saját 
verzióikkal, sőt, 2009-ben az ENSZ környezetvédelmi szerve-
zete is előállt egy saját globális Zöld New Deal javaslattal. (Ma-
gyarországon az LMP 2009-es gazdasági programjában jelent 
meg talán először az elképzelés.) 

Az amerikai (és ezen keresztül a globális) köztudatba újabban 
pedig azután került be, hogy az amerikai baloldal legújabb üd-
vöskéje, Alexandria Ocasio-Cortez alsóházi képviselő és Edward 
J. Markey demokrata szenátor benyújtott 

https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2007%2F01%2F19%2Fopinion%2F19friedman.html
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Fsustainabledevelopment.un.org%2Findex.php%3Fpage%3Dview%26type%3D400%26nr%3D670%26menu%3D1515
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Fmagyarnarancs.hu%2Fpublicisztika%2Fa_valsag_hatszelevel_-_milyen_lenne_a_zold_new_deal-71149
https://index.hu/kulfold/2019/02/12/alexandria_ocasio-cortez_amerika_szocializmus_demokrata_part/
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egy határozatjavaslatot még februárban, amely arra szólította 
föl az amerikai kormányt, hogy vezessen be egy ilyen elneve-
zésű programot. 

Ezt persze leszavazták a szenátusban, viszont a demokraták kö-
zött annyira népszerű volt, hogy alig találni olyan elnökjelöltet, 
aki ne adta volna a nevét a kezdeményezéshez, és aki aztán ne 
rakta volna össze a saját változatát a választási programjához. 
De már a brit Munkáspárt választási programjának is egyik sa-
rokköve lesz a klímavédelem szocdem verziója és több európai 
zöld és balos párt készíti a saját New Deal programjait. Sőt, az 
Európai Bizottság új elnöke, Ursula von der Leyen azt ígérte, 
hogy elnökségének első száz napjában kidolgoztatja az EU saját 
Zöld New Deal tervét. 

Több millió állás, kibocsátás az nuku 

De miből is állna egy ilyen Zöld New Deal program? Igazából 
bármelyik verziót vesszük is alapul, nagyon hasonló elemekből 
épül fel, aminek a lényege az, hogy az államnak szabályozással 
és beruházásokkal gyakorlatilag gyökeresen át kellene alakíta-
nia az adott ország gazdaságát.  

AOC és Markey szövege például abból indul ki, hogy az IPCC sze-
rint ha el akarjuk kerülni, hogy a Föld nagy része konkrétan po-
kollá változzon, akkor ahhoz az emberi eredetű üvegház-hatású 
gázkibocsátást 2030-ra a 2010-es szint 40-60 százalékára, 2050-

re pedig gyakorlatilag nullára kellene csökkenteni. A Zöld New 
Deal hívei szerint ezt nem nagyon lehet csak piaci úton elérni, 
vagyis nem elég megvárni, amíg a fogyasztók igényeihez alkal-
mazkodva szépen lassan magától kizöldülnek a cégek, mert a 
pesszimista olvasatok szerint ezt maguktól sosem tennék meg, 
a megengedőbbek szerint pedig nincs elég időnk arra, hogy ezt 
megvárjuk. A kérdés tehát felelős politikus részéről – mondják 
a zöld new dealezők – az, hogy az állam eszközeit hogyan vetjük 
be a túlélés biztosítására. 

 

Aktivisták határozottabb lépéseket követelnek a klímaváltozás 
ellen Nancy Pelosi az amerikai Demokrata Párt képviselőházi 
frakcióvezetőjének hivatalában a törvényhozás washingtoni 

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-resolution/109/text
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Fg7.hu%2Felet%2F20191005%2Fha-kepesek-voltunk-eljutni-a-holdra-a-klimavaltozast-is-meg-tudjuk-allitani%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2018%2F10%2F08%2Fvarhato_idojaras_12_ev_mulva_pokol_varhato%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2018%2F10%2F08%2Fvarhato_idojaras_12_ev_mulva_pokol_varhato%2F
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épületében 2018. november 13-án Fotó: Shawn Thew / MTI / 
EPA 

A Zöld New Deal javaslatok szerint pedig úgy kellene zöld útra 
állítani a gazdaságot, hogy közben a fenntarthatóbb gazdasági 
működésre való átmenet igazságos legyen, vagyis annak költsé-
geit ne a szegényebb és hátrányos helyzetű csoportoknak kell-
jen viselnie. Éppen ezért a gazdaságot úgy szeretnék ezek a ja-
vaslatok kizöldíteni, hogy közben az állami beruházásokkal sok 
új munkahelyet is létrehoz, csökkenti a társadalmi egyenlőtlen-
ségeket és bevezet egy sor szociális intézkedést. 

VAGYIS A ZÖLD NEW DEAL AZT ÍGÉRI, HOGY EGYSZERRE MEG-
VALÓSÍTJA A BALOLDAL MINDEN ÁLMÁT. 

És hogyan? Alapvetően nagyon sok pénzzel, ami az ötlet egyik 
komoly Achilles-ína, de erre még később visszatérünk. 

Bár sok különböző verziója létezik az amerikai ZND-ötletnek, az 
egyik legrészletesebben kidolgozott talán a Data for Prog-
ress nevű agytröszt csomagja, így ezen keresztül nagyjából 
megérthetjük, hogy milyen szintű átalakításokban gondolkod-
nak a balos politikusok arrafelé. Eszerint 

• 2030-ra el kellene érni, hogy a személyautók és az épületek 
kibocsátása nullára csökkenjen; 

• 2035-re Amerika áramellátásának 100 százalékát megújuló 
forrásokból kellene biztosítani (vagy olyan, nem szennyező 
megoldásokkal, mint az atomenergia); 

• 2035-re 40 millió hold földre kellene erdőket telepíteni; 

• 2040-re hulladékmentessé kellene tenni az amerikai gaz-
daságot; 

• 2050-re pedig teljesen ki kellene vonni a közlekedésből a 
fosszilis üzemanyagokat és az Egyesült Államok áramellá-
tását 100 százalékban karbonsemlegessé kellene tenni. 

Ez csak néhány a Zöld New Deal céljai közül, a várostervezéstől 
a mezőgazdaságon át az energetikai szektorig, a közlekedésig 
és az iparig rengeteg mindent át akarnak alakítani. Ezeket egy-
részt szigorú szabályozással, másrészt állami beruházásokkal le-
hetne elérni az elképzelés szerint: szigorúan szabályozni kell, 
hogy milyen autók járhatnak az utakon és milyen erőművek ter-
melhetik az energiát, de közben támogatni kell például a meg-
újuló energiaforrások és elektromos autók terjedését. Ez na-
gyon komoly erőforrások mobilizálását igényli, nem véletlenül 
hasonlítják sokszor egy háborús mozgósításhoz azt, amire szük-
ség lenne a klímaváltozás ellen 

A Zöld New Deal programok szerint viszont nem csak azért kell 
ezeket az amúgy eléggé drága, bonyolult és embert próbáló in-
tézkedéseket meghozni, mert attól el lehet kerülni a 

https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.dataforprogress.org%2Fgreen-new-deal-report
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.dataforprogress.org%2Fgreen-new-deal-report
https://index.hu/gazdasag/2019/06/25/joseph_stiglitz_interju/
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katasztrofális klímaváltozást (talán), hanem mert ez mindenki-
nek jó lenne! Nincs például olyan változata a tervezetnek, 
amely ne ígérne 

TÖBB MILLIÓ ÚJ, JÓL FIZETŐ MUNKAHELYET! 

Az ötlet kitalálói és támogatói szerint egy ilyen szintű gazdasági 
átállás rengeteg befektetéssel jár, ami sok munkahelyet te-
remt, ráadásul a multiplikátor hatások miatt remélhetőleg egy 
befektetett állami dollár több mint egy dollárnyi növekedéshez 
vezet, így pörgeti a gazdaságot. Bernie Sanders kampányprog-
ramja például egyenesen 20 millió jól fizető új munkahelyet 
ígér. Azoknak pedig, akik az átállás miatt elveszítenék a munká-
jukat, átképzést és munkagaranciát ígérnének. Sanders prog-
ramjában például az szerepel, hogy azoknak az olaj- és gázipar-
ban, valamint szénbányászatban dolgozó munkásoknak, akik a 
program miatt elvesztenék az állásukat, az állam öt évig állná a 
fizetését és a járulékait, az átképzését és elsőbbséget élvezné-
nek a munkaerőpiacon is. 

 

A 2020-as amerikai elnökválasztásra készülő Bernie Sanders 
Alexandria Ocasio-Cortez képviselővel a New York-i Queens-
bridge Parkban tartott kampánybeszédén 2019. október 19-én. 
A 78 éves szenátor rendezvényén több mint 25 ezren vettek 
részt. Sanders aki 18 másik politikus mellett pályázik a Demok-
rata Párt elnökjelölti posztjára a harmadik helyen áll Joe Biden 
volt alelnök és Elizabeth Warren massachusettsi szenátor mö-
gött. 

Fotó: Peter Foley / MTI / EPA 

És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy a legtöbb Zöld New 
Deal-javaslatban amolyan bónuszként szerepel az általános 

https://berniesanders.com/en/issues/green-new-deal/
https://berniesanders.com/en/issues/green-new-deal/
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egészségbiztosítás bevezetése is, csak hogy senki ne féljen at-
tól, hogy belepusztul, ha elveszti a munkáját. 

Halva született ötlet? 

Ahogy a Zöld New Deal bekerült az amerikai közbeszédbe, rög-
tön elkezdték szétszedni, elsősorban a jobboldali médiában, 
miszerint a demokraták betiltanák a repülést és a hamburgert, 
és alapvetően elvennék a szabadságot és bevezetnék a kommu-
nizmust. A helyzet ennél  komplikáltabb, de azért tény, hogy 
számos probléma van a Zöld New Deal-el és a kritikák közül ko-
molyak is akadnak. Leginkább a következő bajok merülnek fel: 

• túl drága, 

• politikailag kivitelezhetetlen. 

Ami a pénzt illeti, az biztos, hogy ép ésszel alig felfogható ösz-
szegek röpködnek a demokrata elnökjelöltek javaslataiban: 
Bernie Sanders például közel 11 billió (10 900 000 000 000) dol-
láros tervet ígér 10 évre, ami mellett már-már eltörpül Joe Bi-
den 5 és Elizabeth Warren 3 billiós terve, amelyek viszont még 
mindig versenyben vannak a legdrágább választási ígéretek ver-
senyében. 

Bernie tervében ez az egész közpénz, más javaslatokban viszont 
egy jó része magánbefektetés, amelyet a politikusok reményei 
szerint stimulál majd az állami beruházás. Joe Biden például azt 

ajánlja, hogy 10 év alatt 1,7 billió dollárt költene közpénzből, 
amit reményei szerint a piac kiegészítene 5 billióra. 

És hogy honnan jönne ez a pár billió dollárnyi közpénz? Erről 
nem mindegyik demokrata jelölt mer bármit is mondani. De 
van, aki igen, közülük Bernie Sanders például többek között az 
olajiparra kivetett adókból (karbonadóból), a gazdagok és vál-
lalatok adóterheinek emeléséből, az olaj-, gáz- és szénkiterme-
lés állami támogatásának leállításából és a katonai költések 
visszafogásából finanszírozná a programja elejét, egy idő után 
pedig azt reméli, hogy a beruházások generálta munkahelyek 
után befizetett adótöbblettel együtt a program finanszírozná 
önmagát. 

Elizabeth Warren, a Bernie után talán leginkább baloldalinak 
számító demokrata elnökjelölt-jelölt szintén a gazdagok adóz-
tatásából fizetné a saját New Deal programját, a centristábbnak 
számító Cory Booker és Joe Biden inkább valamilyen kar-
bonadóval operálna. 

AKÁRHOGY IS, AZ BIZTOS, HOGY AZ AMERIKAI GAZDASÁG 
KARBONSEMLEGESSÉ TÉTELE ELKÉPESZTŐ ÖSSZEGEKET 
EMÉSZTENE FEL. 

Egy 2011-es kutatás szerint majdnem 500 milliárd dollárba ke-
rülne csak az elektromos hálózat modernizálása, igaz a számítás 
szerint hosszabb távon bőven visszahozná az árát. A Zöld New 

https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.npr.org%2F2019%2F09%2F11%2F758173003%2Fclimate-issues-where-2020-democrats-stand-on-the-green-new-deal-and-more%3Ft%3D1572864296055
https://index.hu/kulfold/2019/10/31/bernie_sanders_usa_demokrata_szocializmus_elnokvalasztas_2020_elnokjelolt/
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2019%2F02%2F21%2Fclimate%2Fgreen-new-deal-questions-answers.html
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Deal pártolói, például Ocasio-Cortez szerint viszont maga a klí-
maváltozás évente 500 milliárd dollárral vetheti vissza az ame-
rikai GDP-t (a teljes környezeti és társadalmi katasztrófáról már 
nem is beszélve). 

Az ötlet kritikusai szerint akármennyire is szép dolog a klímavé-
delem, a demokraták egyéb, nagyon drága programjaival, 
mondjuk az egészségbiztosítás kiterjesztésével vagy a diákhite-
lek eltörlésével együtt a Zöld New Deal már végképp káros mér-
tékű állami költekezést jelentene. 

 

Bernie Sanders Donald Trump megválasztott republikánus 
amerikai elnöknek címzett beszédet mond támogatói körében 
a munkahelyteremtésért és a munkavállalók jogaiért tartott 
tüntetésen Washingtonban 2016. december 7-én 

Fotó: Shawn Thew / MTI / EPA 

ARRÓL NEM IS BESZÉLVE, HOGY MÉG HA DEMOKRATA LESZ IS 
AZ ELNÖK, POLITIKAILAG VÉGIGVINNI A TERVET SZINTE LEHE-
TETLEN. 

Ahogy azt David Roberts, a Vox klímaügyekkel foglalkozó újság-
írója egy podcastadásban levezette, ahhoz, hogy egy ilyen mé-
retű szövetségi programot végig lehessen csinálni az Egyesült 
Államokban, ahhoz szinte páratlan politikai szerencsére lenne 
szükség, ugyanis ahhoz nem kevesebb kell, mint hogy 

• demokrata legyen az elnök; 

• demokrata legyen a kongresszusi többség; 

• demokrata legyen a szenátusi többség; 

• és eltöröljék a filibuster, vagyis az obstrukció rendszerét, 
amellyel a republikánusok még kisebbségből is el tudják 
gáncsolni azt, hogy bármi nekik nem tetszőről szavazzanak. 

És még ha mindez meg is van, aminek már elképesztően kevés 
esélye van, utána még meg kell győzni a spektrum jobb oldalán 
ülő és/vagy alapvetően republikánus beállítottságú választóke-
rületekből/államokból érkező demokrata szenátorokat és kép-
viselőket, mint például a nyugati-virginiai Joe Manchin, aki kije-
lentette, hogy ha Bernie lesz a jelölt, ő nem szavaz a demokra-
tákra. 

https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Fcms.megaphone.fm%2Fchannel%2Ftheweeds%3Fselected%3DVMP4330978154
https://thehill.com/hilltv/rising/468650-krystal-ball-manchins-refusal-to-back-bernie-is-particularly-galling
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Ráadásul egyáltalán nem biztos, hogy egy Zöld New Deal nem 
ütközne politikusi karriereket kettétörő szintű tiltakozásokba 
még több államban, 

AMIKOR KIDERÜL, HOGY A KARBONSEMLEGESSÉGHEZ BI-
ZONY NAGY ÁLDOZATOKAT KELL HOZNI AZ EGYSZERŰ ÁLLAM-
POLGÁROKNAK IS. 

Arról például kevés szó esik, hogy komolyan véve a leírtakat, 
egyes demokrata jelöltek tervei idővel gyakorlatilag kitiltanák 
az utakról a belső égésű motoros járműveket. Bernie Sanders 
például azt ígéri, hogy 2030-ra teljesen kibocsátásmentes lesz a 
közlekedési szektor, ami szó szerint értve bizony azt jelenti, 
hogy addigra kitiltják a benzint és dízelt égető autókat. Ez pedig 
aligha menne át az amerikai szavazókon. 

Egyelőre tehát még csak nagyon feltételes módban lehet be-
szélni a Zöld New Dealről, az viszont biztos, hogy most, hogy 
bekerült a politikai köztudatba Amerikában és szerte a világon, 
egyre többet fogunk róla hallani, akár a világ megmentésének 
egyetlen eszközeként, akár szocialista fantazmagóriaként kerül 
is szóba. 

(Borítókép: Alexandria Ocasio-Cortez New York-i demokrata 
képviselő egy sajtótájékoztatón bejelenti a Green New Deal tör-
vényjavaslatot a tiszta energiaprogramok előmozdítása 

érdekében Washington DC-ben 2019. február 7-én Fotó: Saul 
Loeb / AFP) 

Privatizálják az ivóvizet, hogy palackban ad-
ják vissza sokkal drágábban 
K.Á. 2019.11.09. index.hu 

Floridában petíciót írnak és tüntetésekkel tiltakoznak a Nestlé 
ellen, a helyiek félelme szerint a svájci élelmiszeripari kon-
szern elveszi a már így is rekord alacsony szintű vizet, hogy az-
tán palackokban árusítsa jó pénzért a lényegében ingyen meg-
szerzett forrásvizet. Kaliforniában és Kanadában hasonló 
konfliktushelyzet alakult ki: miközben a Nestlé azt hangsú-
lyozza, hogy ők csak a közjó érdekében tevékenykednek, a he-
lyiek szerint privatizálják az ivóvizet, nem törődve az ökológiai 
következményekkel. 

A hetvenes években még Amerikában is csapvizet ittak az em-
berek szinte mindenhol, azóta azonban a céges marketing el-
érte, hogy a nagy többség a palackozott vizet tisztábbnak és 
egészségesebbnek gondolja, és az olcsó csapból folyó víz he-
lyett a drágán árusított palackosat vegye meg. Pedig az több-
nyire semmivel sem jobb minőségű, és mégis: 2017-ben az 
USA-ban már több palackos vizet vásároltak az emberek, mint 
amennyi üdítőitalt. 

https://index.hu/szerzo/kolozsi_adam
https://index.hu/tudomany/til/2019/11/03/hogyan_vette_ra_a_marketing_a_vilagot_hogy_palackozott_vizet_igyon/
https://index.hu/tudomany/til/2019/11/03/hogyan_vette_ra_a_marketing_a_vilagot_hogy_palackozott_vizet_igyon/
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A Nestlé vizes részlege tavaly 7,8 milliárd dolláros forgalmat bo-
nyolított le, miközben Amerikában például nagyon sok helyen 
szinte vagy teljesen ingyen veszik ki a forrásvizet a földből. Ez a 
helyzet például a kaliforniai Strawberry Creek forrásainál: a Los 
Angeles közelében lévő források tulajdonjogával kapcsolatban 
évek óta megy a harc a svájci multi, a környezetvédő csoportok 
és a helyi hatóságok között. A túlzott vízkivitel miatt a felszíni 
vízfolyások gyakorlatilag kiszáradtak, ami miatt az erdészeti ha-
tóságok is a Nestlét okolják. A vállalat tagadja a vádakat, szerin-
tük ők figyelembe veszik a környezeti szakértők álláspontját, és 
különben is: a vízkiviteli és kereskedelmi rendszereik állásokat 
hoznak létre, és a helyi közösségeket szolgálják. 

 

A kaliforniai Strawberry Creek Fotó: Shutterstock 

A Nestlé jó néhány hasonló helyi küzdelmet folytat a világ kü-
lönböző részein. Ellenfeleik szerint kihasználják a helyiek kiszol-
gáltatottságát, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy hosz-
szabb távú környezeti folyamatokkal törődjenek, amikor állá-
sokról van szó. A Nestlé ezen kívül olyan önkéntes támogatá-
sokkal igyekszik megnyerni a döntéshozók jóindulatát, mint a 
helyi cserkészcsapat vagy egy iskolai sportklub támogatása - a 
vállalati költségvetés szempontjából csekély összegért szerez-
nek újabb engedélyeket. 

Nagyjából ez történik most Floridában is, ahol a Ginnie Spring 
forrásánál a Nestlé éppen a négyszeresére szeretné növelni a 
kitermelési volument. A gond, hogy a részben ugyanebből táp-
lált Santa Fé folyó vízszintje már most is nagyon alacsony, 28 
százalékkal alacsonyabb a sokéves átlagnál, és a helyiek attól 
félnek, hogy ezután még rosszabb lesz a helyzet, ami a helyi tu-
rizmust és rekreációt is veszélyezteti. A Nestlé szerint szó sincs 
erről, ők azt mondják, a vízszint legfeljebb két centiméterrel 
lenne alacsonyabb. 

A Nestlé hosszú távú stratégiája sokak szerint az, hogy a termé-
szetes vizeket ingyenesen vagy potom összegért kisajátítják, a 
palackozott vizet pedig utána jelentős haszonnal eladják. Az 
alapkérdés, hogy a víz piaci termékké tehető-e a helyiek akarata 
ellenére, vagy a vízhez való hozzáférés alapvető emberi jog. 

https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.npr.org%2F2019%2F11%2F08%2F776776312%2Fthe-water-is-already-low-at-a-florida-freshwater-spring-but-nestl-wants-more
https://www.theguardian.com/environment/2019/oct/29/the-fight-over-water-how-nestle-dries-up-us-creeks-to-sell-water-in-plastic-bottles
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Ennek kapcsán a Nestlé elnök-vezérigazgatójának volt egy PR-
szempontból is borzalmas megszólalása néhány éve: Peter Bra-
beck akkor azt mondta, hogy a víz, mint emberi jog egy szélső-
séges megközelítés, a víz kereskedelmi termék, aminek piaci ér-
tékkel kell rendelkeznie. A kritikák után finomított az álláspont-
ján, azt mondta, hogy egy meghatározott mennyiség, mondjuk 
napi 25 liter valóban emberi jog, de ezen felül mindenkinek 
jobb, ha a vízért fizetni kell. Piacpárti érve szerint a víz egyre 
inkább szűkös termék lesz, a vízpazarlást pedig csak úgy lehet 
megakadályozni, ha fizetni kell érte. 

Hogy a fokozódó vízhiány miatt a túlzott használatot vissza kell 
szorítani, nem kérdés, de mások szerint erre nem feltétlenül 
egy jelentős saját hasznot termelő multi a legalkalmasabb, in-
kább állami vagy helyi közösségi hatáskörben kell foglalkozni a 
kérdéssel. Ahol iható a csapvíz, az ivóvízproblémára különösen 
nem a víz bepalackozása lenne a megoldás, hiszen a lokális kör-
nyezeti problémákon és az anyagi hozzáférésen kívül az egy 
alapvető globális krízist is eredményez: a Nestlé jelenleg a vi-
lág második legnagyobb műanyagszennyezője, még az elvileg 
újrafeldolgozható PET-palackok többségét sem hasznosítják 
újra a gyakorlatban. 

A műanyagkrízis miatt a gyártók és a Nestléhez hasonló nagy 
felhasználók imázsa az utóbbi két évben sokat sérült, emiatt a 
svájci központú cég is kommunikációs kampányba kezdett az 

utóbbi időben. Azt ígérik, hogy különféle új technológiákkal né-
hány éven belül teljesen beszüntetik az egyszer használatos 
műanyagok használatát. Független elemzők és környezetvédő 
csoportok szerint azonban ez egyelőre csak bizonytalan ígéret, 
a technológia nem tart ott, hogy belátható időn belül nagy vo-
lumenben valóban ki lehessen ezeket váltani. 

Szokott banánt venni? Akkor erről tudnia 
kell! 
Fokozott éberségre és valószínűleg új megoldásokra van szük-
ség a banántermelésben és a banánpiacon a Fusarium gomba-
betegség új törzse, a Tropical Race 4 (TR4) okozta kihívások 
miatt. 

Tóth László Levente, 2019. november 17 napi.hu 

 

Fotó: MTI/EPA 

https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.breakfreefromplastic.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2Fbranded-2019-web-FINAL-v2-1.pdf
https://www.thebalancesmb.com/plastic-recycling-facts-and-figures-2877886
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.foodnavigator.com%2FArticle%2F2018%2F04%2F12%2FNestle-plastics-target-Clear-ambition-or-greenwashing
https://theintercept.com/2019/07/20/plastics-industry-plastic-recycling/
https://www.napi.hu/szerzo/T%C3%B3th%20L%C3%A1szl%C3%B3%20Levente
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A banán és a főzőbanán 45 milliárd dolláros nemzetközi piacára 
leselkedő veszélyekre hívja fel a figyelmet az ENSZ Élelmezés-
ügyi és Mezőgazdasági Szervezete, a FAO. Konzervatív becslé-
sek szerint - mely szerint a fuzárium nem terjed tovább Latin-
Amerikában - a TR4 továbbfertőzése leginkább Ázsiában jelent 
majd problémát, globálisan 2 százalékos termeléskiesést 
okozva. Ez 240 ezer munkahely megszűnését és a banán globá-
lis áremelkedését okozza. 

 

 

Nagy bajba kerülhet a banán 

Egy korábbi fizáriumfajta az 1950-es években tönkre tette a 
Gros Michel banánvariánst több milliárd dollár veszteséget és 

egy új banánfajta, a Cavendish elterjedését okozva. A FAO sze-
rint a fuzáriumfertőzés különösen súlyos fenyegetést jelent, mi-
vel több évtizedig túlél a talajban, ezért elhagyott földek és 
újonnan művelésbe vett területek kísérik útját. A TR4-es variáns 
nem csupán a Cavendish-t fertőzi, amely bár az egyik legnép-
szerűbb gyümölcs a nemzetközi kereskedelemben, kevésbé fo-
gyasztják termőhelyein. 

Egyre nagyobb a banánfrász 

A fertőzés terjedése megköveteli a fokozott éberséget a terme-
lőterületeknél és a fejlett kereskedő országok - melyek az évi 
mintegy 100 milliárd banánt elfogyasztják - kutatói körében a 
betegség megelőzése és hatásainak mérséklése érdekében - 
mondta Sabine Altendorf, a FAO trópusi gyümölcsökre specia-
lizálódott elemzője. 

A TR4 miatti banánfrász egy ideje már kísérti a piaci szereplő-
ket, akik a jelek szerint nem igazán tudnak úrrá lenni a bajon. 
Már csak azért sem lehet tétlenkedni ez ügyben, mert a banán 
a világ legnagyobb mennyiségben és értékben exportált gyü-
mölcse. S mivel az ültetvényeket a gombabetegség tizedeli, 
vannak, akik szerint a megoldást a génszerkesztés hozza el, mi-
közben a fogyasztók inkább a biobanánt keresik. 

Nemrég még a narancs és a banán jelentette az egzotikus gyü-
mölcskínálat csúcsát Magyarországon. Akkoriban a nagyobb 

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/a_kihalas_kuszobere_kerult_a_magyarok_kedvenc_gyumolcse.689677.html
https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/https:/www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/banan-veszely-draga-arkorkep.688705.html.688705.html
https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/https:/www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/banan-veszely-draga-arkorkep.688705.html.688705.html
https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/https:/www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/banan-veszely-draga-arkorkep.688705.html.688705.html
https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/https:/www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/banan-veszely-draga-arkorkep.688705.html.688705.html
https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/https:/www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/banan-veszely-draga-arkorkep.688705.html.688705.html
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boltokban ananászt, mandarint is árultak, de csak konzervként. 
Mostanra azonban mi sem természetesebb, mint hogy egész 
évben vásárolhatunk itthon a banán és a citrusok mellett más 
déligyümölcsöt is - például ananászt, mangót, avokádót vagy 
éppen licsit -, nem beszélve az egyéb trópusi különlegességek-
ről. 

Veszélyes vegyszerek 

Miközben a bőséges kínálatnak fogyasztóként örülünk, nem 
igazán foglalkozunk azzal, hogy az Európában forgalmazott 
zöldségek és gyümölcsök közel fele valamilyen vegyszermarad-
vánnyal szennyezett. Pedig ezt állapította meg egy átfogó uniós 
vizsgálat - igaz, hogy csak a termékek 3 százalékánál tapasztal-
ták az egészségügyi határérték túllépését. A leginkább szennye-
zett a brokkoli volt, és akadt török szőlő, amelyben 19-féle szer 
maradványát fedezték fel. Minden második banán tartalmazott 
továbbá többféle kemikáliát, határérték alatti mennyiségben. 

Egy másik jelentésből az derül ki, hogy az angol iskolákban a di-
ákoknak juttatott gyümölcsökben és zöldségekben több a vegy-
szermaradék, mint a bolti termékekben. A szigetországban egy 
évtized alatt 123-féle növényvédő szert azonosítottak a kor-
mányzati program keretében ingyenesen biztosított termékek-
ben. Különösen magas szennyezettséget a következő gyümöl-
csökben találtak: alma, mazsola, banán. A bevizsgált 

élelmiszertermék 84 százaléka tartalmazott legalább egyféle 
növényvédő szert, 66 százalékuk többet is, akár 13-at. 

A hivatalos szervek azzal nyugtatják a kedélyeket, hogy a szer-
maradványok nem okoznak visszafordíthatatlan egészségkáro-
sodást, arra azonban nem adnak választ, miért ilyen kirívóan 
magas a termékek vegyszertartalma. A veszélyes szerek közül 
az imazalil nevű gombaölő hatóanyag volt a leggyakoribb, 
amely irritálhatja a bőrt és károsíthatja a májat. Továbbá az ál-
latkísérletek során libabőrösséget, izomkoordinációs zavaro-
kat, remegést, émelygést, hányást okozott. 

Az imazalil - a sokat emlegetett glifozáttal együtt - feltételezett 
humán karcinogén - azaz rákkeltő - peszticid. Ennek ellenére 
szívesen alkalmazzák a Fairtrade bizniszben, vagyis a fejlődő or-
szágokban termesztett, és onnan méltányos áron, a fejlett világ 
egy részére jellemző lelkiismeret-furdalás csillapítására, egy-
fajta jótékonykodás keretében beszerzett növényi termékek 
esetében. A szennyezések hiába nem érik el a határértékeket, 
az összeadódó hatás miatt a szennyezett zöldségek és gyümöl-
csök fogyasztása így is meglehetősen kockázatossá válhat. A 
brit jelentést kiadó Növényvédőszer Akcióhálózat (PAN) szerint 
az oktatási intézményekben azonnal át kellene térni a bioter-
mékekre. 

A nagy banánbiznisz 
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Eközben a banán a legjelentősebb mezőgazdasági exportter-
mék a gabonafélék, kávé és kakaó után - emellett helyi szinten 
is széles körben fogyasztják. A mintegy 100 millió tonna elfo-
gyasztott banán csaknem 20 százalékát exportálják, ebből 6 
millió tonnát Ecuador, a világ legnagyobb banánexportőre. A vi-
lág legnépszerűbb gyümölcse mintegy 400 millió termelőnek és 
családok tömegeinek jelent megélhetést a fejlődő világban. 
Azonban nem mindenhol kezelik megfelelően a banántermesz-
tésnél használt vegyszereket. A költségek alacsonyan tartása 
miatt a termelők sokszor a dolgozóik és a természeti környezet 
számára katasztrofális következményekkel járó döntéseket 
hoznak. A banánültetvényeken például 10-szer annyi növény-
védő szert használnak, mint a fejlett világ más ültetvényein. 

Pedig a vegyszereknek való folyamatos kitettség a fogyasztók 
mellett a banánültetvényeken dolgozókra és a környéken 
élőkre is komoly egészségügyi következményekkel járhat. Ezt a 
veszélyt csökkentheti, hogy a FAO a világ legnagyobb banánex-
portőrével, Ecuadorral közösen ajánlásokat dolgozott ki a nö-
vényvédő szerek megfelelő tárolására, kezelésére és használa-
tára vonatkozóan. 

A szervezet partnereivel elindított egy 98 millió dolláros prog-
ramot is a banánt fenyegető veszély ellen, amit a TR4 okoz. Ez 
ugyanis valóban komoly károkat okoz a kereskedőknek és ter-
melőknek. A betegség igen alattomos, akár évekig is életben 

maradhat a talajban, és gyorsan is terjed, könnyedén például a 
fertőzött eszközök, víz, lábbelik vagy járművek segítségével. Az 
ötéves program célja, hogy megállítsa a további terjedést és ke-
zelje a már kialakult fertőzést. 

Az új TR4 törzset először Délkelet-Ázsiában azonosították a ki-
lencvenes években, azóta 10 ország 19 területén bukkant fel, 
köztük a Közel-Keleten, Dél-Ázsiában és Mozambikban. Észak-
Mozambikban például 2013-ban észleltek TR4-et, a fertőzött 
terület még mindig karanténban van. A két érintett vállalat 
egyike csődbe ment és a banánüzemek megsemmisültek. A má-
sik cég még termel, de szigorú követelményeket kell teljesíte-
nie, és a termést csak helyi szinten értékesítheti. 

Ausztráliában a banánt egész évben termesztik a hazai piacra. 
A TR4 szennyezte ottani területen három vállalat működik. Az 
egyiket az Australian Banana Growers Council megvásárolta és 
lezárta; a másik kettő még működik. A kórokozó Libanonba, Iz-
raelbe, Indiába, Jordániába, Ománba, Pakisztánba is eljutott, 
2018-ban Mianmarban azonosították, aztán Délkelet-Ázsiában. 
Randy Ploetz növényi patológus szerint "mindenütt ott van". 

TR4: a Fusarium mumusa 

A banánágazat eközben elvárja, hogy soha többé ne termelje-
nek banánt a szennyezett talajon. "Az a talaj, amelyen nőtt, 
most már a gombával tele van, haszontalan a banántermesztés 
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számára." A gomba ugyanis a földben él, és például a dobozok 
porára terjedhet ki. A mai napig nincs bizonyíték arra vonatko-
zóan, hogy maga a banán magában hordozza a gombát. 

De mi is a Fusarium TR4? A Fusarium oxysporum cubense csa-
lád részeként a betegséget okozó gomba a XX. század elején 
pusztított a banánültetvényeken, és ezzel mintegy 2 milliárd 
dollár veszteséget okozott. Továbbá kiszorította a Gros Michel 
banántípust, amely helyett az ellenálló Cavendisht kezdték 
használni a termelők. A TR4 eddig mintegy 100 ezer hektár ba-
nánültetvényt fertőzött meg, a Cavendish típusú banánt is, 
egyesek szerint csak erre a fajtára veszélyes igazán. A Caven-
dish napjainkban a banántermelés felét adja, a globális ba-
nánexportnak pedig a 99 százalékát. A fertőzött növény levelei 
elsárgulnak, elvesztik tartásukat és mintegy "szoknyát" képezve 
vonják be a növény törzsét. A TR4 pusztítása közel áll a teljes-
hez. Két-kilenc hónappal a fertőzés után a belsejéből kiszakadt 
növény összeomlik önmagában - mondja Randy 
Ploetz. "Mintha valaki gyomirtóval ment volna neki az ültet-
vénynek." 

Nemzetközi összefogás hiányában szakértők szerint 2040-ig 
akár 1,6 millió hektár banánültetvényt is elérhet a fertőzés - 
azaz a teljes banántermelés hatodát, 10 milliárd dollár éves ér-
tékben. A FAO programja révén azonban az érintett területek 
nagysága akár 40 százalékkal is csökkenthető lehet. Ehhez 

viszont a még nem fertőzött területekre módszereket kell kidol-
gozni a vizsgálathoz, felismeréshez és a gyors reagálásra. A ter-
vek szerint minden ma a programba fektetett 1 dollár 20 év 
alatt 98 vagy akár 196 dollár hasznot hoz majd. A Nemzetközi 
Növényvédelmi Egyezmény növény-egészségügyi előírásait be-
tartva ugyanis megelőzhető a fertőzés tovaterjedése. A válasz-
lépések attól is függnek, hogy kistermelők területén történt a 
fertőzés, vegyes növénygazdálkodású területen vagy monokul-
túrában. 

Bejön a képbe a GMO, de... 

A gomba viszont nagy gondot okoz, nemcsak azért, mert évti-
zedekig a talajban marad, hanem mert a peszticidek számára 
áthatolhatatlan. Vagyis azok a vegyszerek, amelyek miatt a ba-
nán az emberi egészségre veszélyes lehet, semmit nem érnek 
vele szemben. Így kerülnek képbe az egészségre szintén bizony-
talan hatású, genetikailag módosított organizmusok (GMO-k) is 
azon tudományos kutatások között, melyeket a banán kipusz-
tulásának megállítása érdekében folytatnak. Az ezzel foglalkozó 
tudósok és támogatóik szerint a génszerkesztés lehet az utolsó 
esély a Cavendish banán megmentésére. Ahhoz persze, hogy a 
banán génszerkesztésében sikeresek legyenek, meg kellene ol-
daniuk egy jóval nagyobb problémát: kiküszöbölniük a GMO-
növényeknek a társadalmi elutasítását, ami nem valószínű, 
hogy sikerül. 
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Eközben Ausztráliában már létezik a TR4 rezisztens banán, 
James Dale, a Brisbanei Queenslandi Egyetem professzora jó-
voltából. James Dale remélte, hogy 2021-ben a génszerkesztett 
Cavendish-t eladja, mint az első, Ausztráliában genetikailag mó-
dosított banánt. Egy másik kísérletet is futtat Dale, mégpedig 
Ugandában, az A-vitaminnal dúsított Cavendish banán kapcsán, 
ezt a Bill és Melinda Gates Alapítvány finanszírozza. Dale prob-
lémája az, hogy új növényei géntechnológiával módosított szer-
vezetekként (GMO) vannak besorolva. A GMO-val való kísérle-
tezés pedig csak olyan szigorú feltételek mellett engedélyezett, 
melyek megakadályozzák az emberekre esetleges káros hatá-
sait. S minimalizálják azt a lehetőséget, hogy a génmódosított 
növények versengjenek a természetben előforduló növények-
kel, és genetikai változásokat vezetnek be. 

Ugandán és Ausztrálián kívül a génmódosított banán jövője si-
várnak tűnik. Az EU-ban csak 64 génmódosított növény kerül 
forgalomba - mindegyik gyapot, kukorica, olajrepce, szójabab 
vagy cukorrépa változata - és ezek túlnyomó többségét takar-
mányozásra használják. Az EU-ban csak egy génmódosítottn 
övényt termesztenek, ez - a MON 810 -, egy olyan géntechno-
lógiával módosított kukorica, amely ellenállóvá válik egy olyan 
lepke számára, amely lyukakat fúr a növénybe. Már James Dale 
is úgy véli, hogy TR4-rezisztens banánok valószínűleg nem hagy-
ják el Ausztráliát. Azt gyanítja, hogy - néhány egyedi eseten 

kívül - a világ soha nem fogadja el a génmódosított banánt. "El-
vesztettük a GMO-csatát" - véli a szakértő. 

Az Európai Unióban biztosan. Az USA Mezőgazdasági Miniszté-
riuma (USDA) hiába hagyott jóvá 2016-ban egy olyan növényt, 
amelyet egy új eszköz, a CRISPR nevű génszerkesztő alkalmazá-
sával hoztak létre. Utóbb az USDA tisztázta álláspontját: nem 
szabályozna "olyan új technikákat, amelyeket egyre növekvő 
mértékben használnak a növénytermesztők, hogy olyan új nö-
vényfajtákat állítsanak elő, amelyek megkülönböztethetetle-
nek a hagyományos tenyésztési módszerek által kifejlesztett 
módszerektől." Nos, Dale CRISPR-et is használt a Cavendish ge-
nom módosítására, de végül nem járt sikerrel. Később pedig az 
Európai Bíróság kétségbe vonta a CRISPR által szerkesztett ba-
nán jövőjét is, úgy döntve, hogy a CRISPR által szerkesztett nö-
vények nem mentesülnek a génmódosított növények termesz-
tését és értékesítését korlátozó hatályos jogszabályoktól. 

Merre tovább? 

Panamában a banántermesztés megújulási projektjének végére 
900 hektárnyi banánt ültetnek el, több ezer munkahelyet gene-
rálva. Nagy elvárásai vannak Hondurasnak is, a több mint fél-
milliárd dollár értékű exporthoz képest javulást vár. A kihívás 
most az, hogy kiterjessze a területet, és javítsa a termesztést új 
technikákkal. Az Egyesült Államok a mexikói banánt választja, 
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amikor valami ok miatt kiesik az amerikai termés, emlékezetes 
például az Irma hurrikán, amely súlyos károkat okozott a flori-
dai banántermesztésben. Mexikó meleg időjárása és a hideg tá-
rolás hiánya miatt ugyanakkor a banán érlelődik, ami megne-
hezíti az értékesítését, mert a fogyasztók jó termést keresnek, 
nem "érettet". 

Kínában a meleg időjárás miatt a hazai banánok széles válasz-
téka áll rendelkezésre. Ugyanezen meleg időjárás miatt azon-
ban a fogyasztók inkább a nyári gyümölcsöket keresik, a hazai 
banán ára általában alacsony. Miközben Kína Ecuadorból szár-
mazó banánt is importál, a Fülöp-szigetek, amely közelebb van 
és hozzáférhetőbb, továbbra is a legnagyobb szállító. Az érlelési 
helyiségekben a közelmúltban bekövetkezett beruházások a 
szupermarketekben a jó érlelésű gyümölcsök kínálatának növe-
kedését eredményezték. Egy nagy importőr azt reméli, hogy a 
banán a jövőben fontos elem lesz, és minden kínai napi két ba-
nánt fogyaszt majd. 

Peru és a Dominikai Köztársaság az ökológiai gazdálkodásban 
hisz. Utóbbi kifejezetten erre összpontosít, s bár a legismertebb 
biobanán máris a szigeté, a művelés is nehezebb, ezért új mód-
szereket vetettek be. Az ország nemcsak elkötelezett a banán 
ökológiai termesztése mellett, kifejezett célja, hogy világszerte 
az egyik legfontosabb exportőrré váljon. Kereskedők szerint 
hosszú távon erősödni fog a biobanán iránti kereslet. Néhány 

kiskereskedelmi banánbeszállító már ma is azt mondja, hogy 
éves forgalmának több mint fele ökotermékből áll. A jelek sze-
rint ez a tendencia a következő években folytatódhat. 

Gigaprofitok 
A kereskedelem, a pénz és a média által alkotott komplexum a 
globális kapitalizmus világában mindent meghatároz. Tartós 
hatalmat csak az képes gyakorolni, aki mindhárom dimenzió-
ban jelen van 

Bogár László  2019. NOVEMBER 19. mno.hu 

A nyugatias modernitás létszerveződési módja, ami a 19. század 
óta kapitalizmusnak nevezi önmagát, a profitra épül, célfüggvé-
nye az, hogy minél kisebb ráfordítással minél nagyobb hasznot 
érjen el. Ahogy Milton Friedman Nobel-díjas amerikai közgaz-
dász fogalmazott, „the business of the business is the busi-
ness”, vagyis ha vállalkozó vagy, akkor egyetlen célod csak az 
lehet, hogy növeld a profitodat. 

És ha következetesen alkalmazzuk a neoliberális logikát, amely-
nek megalapozásában Friedman alapvető szerepet játszott, ak-
kor azt is hozzátehetnénk, hogy növeld a profitodat bármilyen 
áron, akár a világ felszámolása árán is. Igaz, akkor már nem lesz 
világ, de ott lesz ám a tenger sok profitod. Ahogy Seattle indián 
törzsfőnök fogalmazott a fehér emberhez címzett híres 

https://www.magyarhirlap.hu/szerzo/bogar-laszlo
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üzenetében, ha majd megölitek az összes bölényt, kivágjátok az 
összes fenyőt, és megmérgezitek az összes folyót, és ott ültök 
az így szerzett aranydombotokon, majd rájöttök, hogy az ara-
nyat nem lehet megenni. 

A nyugati modernitás legmélyebb dilemmáját fejezi ki ez a drá-
mai mondat, azt a dilemmát, amelynek megoldása ma ugyan-
olyan távol van, mint az elmúlt évszázadok során bármikor. És 
ha már a profit uralkodik világunk felett, akkor talán nem ér-
dektelen eltöprengeni azon, hogy a világ tíz legnagyobb profitot 
termelő vállalata miből és hogyan szerzi gigantikus nyereségeit. 

Nos, az első tíz helyen álló cég összes profitja nagyjából 440 mil-
liárd dollárt tesz ki évente, ami, mondjuk, Ausztria, Irán vagy 
éppen Norvégia egy évi GDP-jét jelenti. De talán pontosabban 
adja vissza globális hatalomgazdasági pozíciójukat az az adat, 
miszerint a teljes bevételük akkora, mint Japán (a világ harma-
dik legnagyobb gazdasága) egyéves hazai összterméke 

Ami a nemzeti hovatartozásukat illeti – már amennyiben értel-
mezhető egyáltalán a „nemzeti” fogalma az ilyen globális hata-
lomgazdaságba ágyazott óriások esetében –, nem igazán meg-
lepő talán az, hogy a tízből négy amerikai és négy kínai. A vilá-
got már ma is és az előttünk álló, módfelett kalandosnak ígér-
kező évtizedek folyamán is e két birodalom versengése hatá-
rozza meg. A maradék két vállalat közül az egyik dél-koreai, a 

másik szaúd-arábiai. Ez utóbbi birtokolja az első helyet, mert a 
világ legnagyobb profitot szerezni képes vállalata nem más, 
mint a szaúd-arábiai nemzeti olajtársaság, az Aramco, amely-
nek múlt évi profitja 110 milliárd dollárt tett ki, ezermilliárd dol-
lárt megközelítő teljes árbevétel mellett. 

Számos alkalommal történt már kísérlet arra, hogy ebből a gi-
gantikus vállalatból tőzsdei céget hozzanak létre úgy, hogy rész-
vényei korlátlanul adásvétel tárgyai lehessenek, ám e kísérletek 
sorra meghiúsultak. A legutóbbi kísérlet éppen néhány héttel 
ezelőtt bukott meg, és az ember érteni véli mindezt, hisz felte-
hetőleg elképzelhetetlen erejű tektonikus energiák feszülnek 
egymásnak a folyamat mélyszerkezetében. És nyilván annak is 
van egy sajátos szimbolikája, hogy a világ legnagyobb profitot 
hozó cége egy kőolajipari-vállalat. 

A kőolaj a nyugati modernitás emblematikus eleme, a Nyugat 
felemelkedésének örök jelképe és egyúttal olyan stratégiai 
energiahordozó, amely – és persze az általa nyerhető profit is – 
teljes mértékben hatalomgazdasági összefüggésekre épül. Az 
előállítás költségei itt aligha számítanak, hisz Szaúd-Arábia ki-
termelési költségei hordónként nagyjából öt–tíz dollárt tehet-
tek ki az elmúlt évek során, miközben a kőolaj hordónkénti vi-
lágpiaci ára 60 és 160 dollár között ingadozott az elmúlt évti-
zedben. Ebből egyúttal képet alkothatunk arról is, hogy a költ-
ség és haszon aránya milyen dimenziókban mozog. Az első 
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helyen álló Szaúd-Arábia és az olaj külön kategória a legna-
gyobb profitot elérni képes vállalatok között is. 

Ami a további kilenc cég iparági összetételét illeti, nagy megle-
petés itt se nagyon ér minket, négy vállalat az informatika–
kommunikáció világából jön, öt pedig a pénzhatalmi rendszer-
ből. Az előbbinél Amerika tarol, a kivételt a Samsung képezi. A 
maradék három cég a három „A”, vagy, ha így jobban tetszik az 
„AAA”. Vagyis az Apple, az Alphabet és az Amazon. Az Alphabet 
ezen a néven talán kevésbé ismert, de ha a közismertebb nevén 
említjük, amely úgy hangzik, hogy Google, már mindenki tudja 
„kiről” is van szó. 

A pénzhatalmi rendszernél azonban fordított a helyzet, mert 
ott Kínáé a fölény, hiszen az öt óriás bank közül négy kínai. Ame-
rika csak egy pénzügyi céggel van jelen az első tíz között, ez a JP 
Morgan Chase & Co., Kína azonban négy bankkal, amelyek egy-
ben a világ legnagyobb bankjai. 

Itt is bebizonyosodni látszik, hogy a kereskedelem, a pénz és a 
média által alkotott komplexum a globális kapitalizmus világá-
ban mindent meghatároz. Tartós hatalmat csak az képes gya-
korolni, aki mindhárom dimenzióban jelen van. A másik döntő 
fontosságú tanulság, hogy a hanyatlóban lévő amerikai biroda-
lom és a feljövőben lévő kínai birodalom küzdelme egyre in-
kább meghatározza a világunkban zajló folyamatokat. 

A legnagyobb vállalatóriások gigantikus profitjai erről a roppant 
dimenziójú csatáról szólnak. 

Kacsaláb hozhat fordulatot a dinoszauru-
szok evolúciókutatásában 
Az MTA-MTM-ELTE Paleontológiai Kutatócsoport és a Genti 
Egyetem kutatói felfedezték, hogy csont- és porcszövet furcsa 
keveréke segíti a kiskacsák végtagcsontjainak fejlődését. A ku-
tatók szerint ez a szövet kulcsfontosságú szerepet játszhatott a 
madarak extrém gyors növekedésének evolúciójában, és eset-
leges jelenléte akár dinoszaurusz-fosszíliákban is tanulmányoz-
ható. 

2019. NOVEMBER 6. mta.hu 

A mai madarak az egyetlen dinoszauruszcsoport, mely túlélte a 
földtörténeti kréta időszak végén bekövetkezett tömeges kiha-
lást, és amelyek közt a leggyorsabb növekedésű gerinces álla-
tokat is találjuk. Hogy megbízható betekintést nyerhessenek, 
hogyan növekedtek és kaptak szárnyra az első madarak és The-
ropoda dinoszaurusz őseik, Prondvai Edina vezetésével egy 
nemzetközi kutatókból álló csoport az élő leszármazottakra for-
dította a figyelmét: kiskacsák végtagcsontjainak szöveti szerke-
zetét vizsgálták egyedfejlődésük különféle fázisaiban. 
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A kacsafélék, mint például a tőkés récék, futásra és úszásra kész 
lábakkal kelnek ki a tojásból, míg szárnyaik aránytalanul aprók, 
így azokkal csak kifejlett korukra képesek repülni. „Ez az egyed-
fejlődési tulajdonság tökéletes kutatási alannyá teszi őket, hogy 
kideríthessük, a szárny- és lábcsontok szöveti felépítése hogyan 
tükrözi ezeket a funkcióban és növekedési ütemben látható kü-
lönbségeket. Ezt követően hasonló tulajdonságok ugyanígy ta-
nulmányozhatók a fosszilis madarakban és egyéb dinoszauru-
szokban is” – magyarázza Prondvai Edina, aki a kutatás ideje 
alatt a Genti Egyetem Biológia Tanszékén dolgozott, jelenleg 
pedig az MTA-MTM-ELTE Paleontológiai Kutatócsoport tagja. 

 

A mozgékony kiskacsák jól fejlett lábukkal futni és úszni egy-
aránt képesek, de csak a kifejlett kacsák szárnya elég nagy ah-
hoz, hogy röpképessé tegye őketForrás: pixabay.com és 
Flickr/USCapitol 

A fejlődésben lévő végtagcsontok szövetének vizsgálata során 
a kutatócsoport – melynek további tagjai a Genti Egyetem pro-
fesszorai, Eckhard Witten, Ann Huysseune és Dominique Ad-
riaens, illetve Anick Abourachid, a Párizsi Természettudományi 
Múzeum kutatója – egy teljesen váratlan felfedezést tett. „Ami-
kor először felötlött bennem, mit is látok a mikroszkóp alatt, 
nem hittem a szememnek. Mindenképp szakmai megerősítésre 
volt szükségem, ezért szakértő kollégáimhoz fordultam” – 
mondta Prondvai Edina. A szövet, amely összezavarta a kutató-
kat, nem a végtagcsontokra jellemző általános csontszövet volt 
– inkább egy furcsa keveréke a csont- és porcszövetnek, melyet 
chondroid csontnak neveznek. 
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Szárny- (zöld) és láb- (kék) csontok festett keresztmetszeteiben 
chondroid csontszövet látszik, amely néhány csontban tipikus 
porcszövetként (hc) jelenik meg, míg más csontokban porcos és 
csontos jellegzetességek különleges elegyét mutatja mind szí-
neződésében (csillag), mind pedig sejtes állományában (sárga 
nyíl), eltérően a jól ismert csontsejtektől (fehér nyíl)Forrás: 
Prondvai Edina 

Witten és Huysseune szerint „régóta tudunk a chondroid csont 
létezéséről, mely például néhány gerincesnél ismert speciális 
struktúrákban, illetve a csontok patológiás elváltozásaiban is 
előfordul. Azonban jelenléte ilyen nagy mennyiségben egészsé-
ges madarak végtagcsontjaiban váratlan és jelentős felfede-
zés.” 

A szerzők úgy vélik, hogy ez a speciális szövet porcszerű tulaj-
donságainak köszönhetően nagyon gyors növekedésre képes, 
így a hagyományos csontszövet növekedési üteméhez mérten 
jelentősen felgyorsítja a végtagcsontok vastagságbeli növeke-
dését. Ez azt sugallja, hogy a chondroid csont kulcsfontosságú 
szerepet játszhat a madarak extrém gyors növekedésének evo-
lúciójában. 

Egyelőre a felfedezés több kérdést vet föl, mint amennyit meg-
válaszol. Vajon a chondroid csont jelenléte általános a madarak 
körében? Esetleg már a mai madarak Theropoda dinoszaurusz 
őseiben is jelen volt? Prondvai Edina szerint „nagyon is lehetsé-
ges, hogy a chondroid csont beépítése a csontváz fejlődésének 
folyamatába egy olyan fontos evolúciós lépés volt, mely lehe-
tővé tette más dinoszauruszok, mint például az ikonikus Tyran-
nosaurus rex rendkívül gyors növekedését”. A mai madarak és 
kihalt dinoszauruszok további vizsgálataival ez az érdekfeszítő 
hipotézis is tesztelhető lesz. 



Tudományról egyszerűen XI. évfolyam 12. szám 

41. oldal 

A Journal of Anatomy című szaklapban megjelent tanulmány itt 
érhető el teljes terjedelmében. 

143 újabb, rejtélyes Nazca-vonalat fedeztek 
fel, egyet a mesterséges intelligencia 
hvg.hu 2019. november. 21 

Az évek során számos Nazca-vonalat azonosítottak a tudósok, 
de a világ egyik legismertebb nevezetessége máig munkát ad 
nekik. Most már a gépi technológia is hatékonyan segíti a rej-
télyes vonalak felfedezését, és talán megértésüket is. 

 

Az 1920-as évektől vizsgálják a tudósok a Peru déli részén talál-
ható Nazca-vonalakat, melyek közt százméteresek is akadnak. 
Valamelyik ábra mindössze pár métert tesz ki, de ami ennél fon-
tosabb, hogy rengeteg van belőlük. Az eltelt évek alatt 

többtucatnyit azonosítottak a kutatók, napjainkban pedig a 
mesterséges intelligenciát is bevetik, hátha vannak még isme-
retlen rajzok. 

Maszato Szakaj és munkatársai az elmúlt esztendőt ilyen, úgy-
nevezett geoglifák keresésével töltötték. Idén november 15-el 
bezárólag 142 új ábrát fedeztek fel, melyben a Jamagata Egye-
tem csapata, valamint nagy felbontású 3D képek elemzése is a 
segítségükre volt. A tudósoknak plusz egy vonalat az IBM japán 
mérnökei által fejlesztett gépi algoritmus támogatásával sike-
rült azonosítaniuk. 

 

© Jamagata Egyetem 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/joa.13109
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/joa.13109
https://www.yamagata-u.ac.jp/en/files/7615/7381/2393/PRESS_RELEASE_nasca191115EN.pdf
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A kutatók a műholdakkal és drónokkal készült légi felvételeket 
előbb betáplálták az algoritmusba, majd korábbi Nazca-vonalak 
képeit felhasználva megtanították neki, mi után keressen. A 
rendszer ezután olyan ábrák után kezdett kutatni, melyeket 
nem rögzítettek az adatbázisában. Ennek eredménye az ember-
szerű alak felfedezése is, de a szakemberek azt remélik, hogy a 
rendszer másfajta munkára, például a rajzok értelmezésére is 
alkalmas lehet. 

A különféle embereket és állatokat ábrázoló Nazca-vonalak 
utáni kutatás nem könnyű, a területen ugyanis sokszor pusztí-
tottak árvizek. A tájat emellett öntözőrendszerek és utak is át-
szelik, melyek ugyancsak nehezítik a tudósok munkáját. Így 
azonban, hogy a gép jól vizsgázott, valamivel könnyebbé tehető 
az azonosításuk. 

Hatalmas víznyelőrendszert fedeztek fel Kí-
nában, lenyűgöző képek érkeztek 
MTI hvg.hu 2019. november. 20 

 

A Ráktérítőtől délre fekvő legnagyobb víznyelőrendszert fe-
dezte fel egy nemzetközi kutatócsoport a dél-kínai Kuanghszi-
Csuang Autonóm Területen. 

A Napo megyei víznyelőklaszter 19 karszt víznyelőből áll – is-
mertette a kínai, brit és francia tudósokból álló csoport. A víz-
nyelők némelyike a tengerszint feletti ezer méter magasan hú-
zódó fennsíkon alakult ki, egy sor víznyelő pedig a föld alatti fo-
lyók mentén keletkezett. A folyó és egy barlangrendszer köti 
össze őket egymással. 
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© Kínai Geológiai Kutatóintézet 

A klaszter víznyelőinek többsége több mint egymillió köbméte-
res, eredeti vegetációjuk szinte érintetlen, és az emberi tevé-
kenység nagyon csekély hatása érzékelhető környezetükben. 
Éppen ezért a víznyelő klaszter felfedezése hozzájárulhat a 

víznyelők kialakulásának megértéséhez – magyarázta Csiang 
Csung-cseng, a kutatást szervező Kínai Geológiai Kutatóintézet 
Karsztgeológiai Intézetének vezetője. 

Az óriási víznyelők, amelyeket Kínában tienkengnek neveznek, 
olyan dolinák, amelyek karsztvidékekre jellemzőek. Főleg Kíná-
ban, Mexikóban és Pápua-Új-Guineán alakultak ki. A tienkeng 
elnevezést 2001-ben Csu Hszüe-ven geológus javasolta a több 
mint százméteres mélységű dolinákra, mivel ezekre a különle-
ges geológiai képződményekre még nem volt külön szakkifeje-
zés. 

Rövid hírek, érdekességek 

Kivégezzük a Földet: megjött a pontos adat az 
amazonasi erdőirtás mértékéről 
hvg.hu 2019. november. 20 

Az Amazonas-medence brazil részén az elmúlt egy évben 29,5 
százalékkal nagyobb területen irtották ki az esőerdőt, mint a 
korábbi évben, ez a legkiterjedtebb erdőirtás az országban 
2008 óta – derül ki a brazil űrkutatási hivatal (INPE) adataiból. 
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Az INPE adatai szerint 2018 augusztusa és 2019 júliusa között 
9762 négyzetkilométernyi esőerdőt irtottak ki a térségben. A 
tudósok szerint az Amazonas erdőségeinek irtása fokozódott, 
mióta Jair Bolsonaro brazil elnök januárban elfoglalta hivatalát. 
Mint mondták, az elnök előnyben részesíti a gazdasági fejlődést 
a természet védelmével szemben. 

Bolsonaro aki az INPE júliusi jelentését megalapozatlannak ne-
vezte, a most kiadott jelentést nem kommentálta. 

Ricardo Salles környezetvédelmi miniszter csütörtökön találko-
zik az Amazonas-medence kormányzóival, hogy megvitassák az 
erdőirtás elleni fellépést. Salles szerint az erdőirtás hátterében 
legtöbbször az illegális bányászat, a fakitermelés és a földterü-
letszerzés áll. 

[Megölik a Föld "tüdejét", ha tovább folytatódik a brazil faki-
termelés] 

Az Amazonas a világ legnagyobb esőerdőjeként létfontosságú, 
mivel jelentős mennyiségű szén-dioxidot raktároz el, és ezzel 
lassítja a globális felmelegedést. Az elmúlt évtizedben a korábbi 
brazil kormányoknak adminisztratív eszközökkel, bírságokkal si-
került visszaszorítani az erdőirtásokat. Bolsonaro és kormánya 
azonban bírálta ezt a szankcionálást és elnézte a környezeti kár-
okozást. 

Húsmentes hússal lakatnák jól a legnagyobb 
sertéshús fogyasztó nemzetet 
ORIGO 2019.11.21.  

A növényi alapú húsokat áruló amerikai cégeknek – mint az 
Impossible Foods és a Beyond Meat – a kínai piacon az olyan 
helyi ízekkel kell felvenniük a versenyt, mint a "dumpling", 
gombócszerű tésztabatyu, vagy az igen kedvelt holdsütemény 
– összegzi a CNBC. A versengésnek különös színezetet adhat, 
hogy Kína egyébként a világ legnagyobb sertéshús fogyasztó 
nemzete. 

A húsmentes húsok piacának növekedését különösen izgal-
massá teheti a körülmény, hogy Kína a világ legnagyobb sertés-
hús fogyasztó nemzete. A húsmentes megoldások piacán azon-
ban az utóbbi hónapokban egyre nagyobb lett a forgalom, az 
érdeklődést a helyi vállalkozások hazai ízekkel igyekeznek 

http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes
https://hvg.hu/tudomany/20190807_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_erdoirtas_amazonas
https://hvg.hu/tudomany/20190807_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_erdoirtas_amazonas
https://www.cnbc.com/2019/11/19/beyond-meat-vs-zhenmeat-the-battle-for-chinas-meatless-market.html
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kielégíteni. A sertéspestis, valamint az amerikai kereskedelmi 
háború hatásai ugyanis együttesen megemelték a hús árát, ami 
tovább kedvezett a növényi alapú élelmiszereknek. 

 

Illusztráció FORRÁS:BEYOND MEAT 

Az ázsiai piacon jól ismert név a Whole Perfect Food, ami új ter-
mékvonalat dob a piacra hamaosan, miközben olyan új vállala-
tok is színre lépnek, mint a Zhenmeat vagy a Starfield.A Jinzi 
Ham sonkagyártó vállalat részvényára 50 százalékkal emelke-
dett, miután bejelntette, hogy saját növényi alapú termékeket 
dob a piacra, amit a Danisco Investmenttel – ami az amerikai 
DuPont leányvállalata – közösen fejlesztenek ki. 

Ugyanakkora helyi vállalatok az amerikai társaikkal szemben 
nem hamburgerhez való húspogácsát állítanak elő,hanem hús-
golyót, tésztabatyut, valamint holdsüteményt, és inkább a ser-
téshús ízét igyekeznek imitálni. Például az egy évvel ezelőtt ala-
pított Zhenmeat borsú alapú fehérjéjéből készült holdsüte-
mény az ősz közepi fesztivál népszerű terméke volt. 

 

Illusztráció FORRÁS: AFP/2017 GETTY IMAGES/AARON 
DAVIDSON 

A Whole Perfect Food – ami az elmúlt húsz évben Kína vegetá-
riánus buddhistáinak készített ételeket – nemrégszója és borsó 
alapú kolbászokat hozott a forgalomba, 40 különböző ízesítés-
ben,mint a szecsuani vagy a szójás. 
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A cég ráadásul korábban partneri megállapodást kötött a Wal-
marttal, valamint az Alibaba Group élelmiszerláncával a Hema-
val. 

Az Euromonitor szerint Kína húsmentes hús piaca 2014 óta 33,5 
százalékkal növekedett és tavaly elérte a 9,7 milliárd dollárt. 

Az elemzők szerint a piac 2023-ra 11,9 milliárd dollárosra nő, ez 
mintegy 3600 milliárd forint. 

Az Impossible Foods első számú tengerentúli piacának nevezte 
Kínát, és elmondták, hogy az Impossible Burgert könnyen tud-
ják adaptálni a kínai fogyasztók igényeihez. A Beyond Meat ügy-
vezető elnöke, Seth Goldman pedig elmondta, hogy borsó 
alapú termékeivel tésztabatyut és számos helyi terméket ter-
veznek előállítani. A vállalat célja, hogy 2020 végéig megkezdje 
termelését Ázsiában is. 

A nagy kávérejtély: miért csökken évek óta a 
kávé ára? 
ORIGO 2019.11.21. 

Miközben a kávé iránti globális kereslet folyamatosan erősö-
dik, a nyersanyag eredeti kereskedelmi ára drámai csökkenést 
mutatott az elmúlt három évben. Ez pedig amellett, hogy ne-
gatívan érinti a termelőket, a hagyományos piaci logika 

alapján teljesen értelmetlen trendnek számít. Mi áll a nagy ká-
vérejtély hátterében? 

Valami nagyon furcsa történik a kávéval a világpiacon az elmúlt 
években. Annak ellenére, hogy a globális kereslet folyamatosan 
bővül, a kávé árfolyama lefelé tartó trendet mutat.A világ két 
legnépszerűbb kávéfajtájának (arabica, robusta) árfolyama 
ugyanis 40 százalékot csökkent 2017 eleje óta, és ma már tör-
ténelmi mélyponton állnak a nyersanyagok– írja az Asia Times. 

Ez a furcsa együttállás, amely látszólag teljesen értelmetlen a 
hagyományos piaci modellek alapján, elsősorban a Brazíliában 
tapasztalható fejleményeknek tudható be. A dél-amerikai or-
szág ugyanis a világ legnagyobb kávétermelője, ahol az elmúlt 
időszakban rekordokat döntött a termés. 

Ezzel párhuzamosan a fogyasztás az elmúlt évtizedben átlago-
san 2,1 százalékkal bővült évente– derül ki a Nemzetközi Kávé-
szervezet (ICO) adataiból. A Fairtrade International számításai 
szerint a világ lakossága napi kétmilliárd csésze kávét fogyaszt, 
ami korábban hozzájárult ahhoz, hogy globálisan sok gazda 
jobb árazási feltételek mellett termelhessen. 

https://www.asiatimes.com/2019/11/article/coffee-price-conundrum-creates-a-stir/
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Egyre nagyobb bajban vannak a dél-amerikai kávétermelők-
FORRÁS: GETTY IMAGES 

A kávé mostani árválsága azonban már elkezdett valódi struk-
turális problémákat jelenteni a termelőknek. A következmé-
nyek pedig igen súlyosak, hiszen a csökkenő bevételek miatt 
már nem tudják beruházásokkal fejleszteni a termelést, illetve 
nem tudnak megfelelően felkészülni a klímaváltozás következ-
ményeire – hangsúlyozta Valeria Rodriguez, a Max Havelaar 
France nevű fairtrade szervezet vezetője. Következésképpen a 
költségek egyre nőnek, miközben a termelők nem tudják maga-
sabb áron eladni a kávét. 

Mára pedig ott tart a helyzet, hogy Közép- és Dél-Amerikában 
számos kisebb termelő egyszerűen feladta a harcot. Különösen 

azok, akik a sokkal nehezebben termelhető arabica kávéban 
utaznak. 

Emellett a várakozások szerint olyan országok, mint Kolumbia, 
Honduras vagy Guatemala a korábbiaknál kevesebb kávét ter-
melhetnek a 2019/2020-as szezonban. Az ICO múlt héten pub-
likált adatai jól illusztrálják a helyzetet. A szervezet ugyanis kö-
zölte, Dél-Amerikában a termelés 3,2 százalékkal csökkenhet a 
következő szezonban, szemben a globálisan várt 0,9 százalékos 
csökkenéssel. 

 

A végső fogyasztói árat nem érintik a fejlemények FORRÁS: 
AFP/ROMEO GACAD 

Végül felmerül a kérdés, mindez mennyiben befolyásolja a 
végső fogyasztói árakat. A rövid válasz az, hogy gyakorlatilag 
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semennyiben.Amikor ugyanis a fogyasztó megveszi a terméket 
olyan óriásoktól, mint a Nestlé vagy a Lavazza, addigra a dél-
amerikai kávébab már egy nagyon hosszú lánc végére ér.A 
végső fogyasztói árban tehát már benne vannak a raktározás, a 
szállítmányozás költségei, az ingatlan-, valamint a munkaerő-
költségek is. Mindez azt jelenti, hogy a hétköznapi fogyasztó ál-
tal megvásárolt termék árának mindössze nagyjából 10 száza-
lékát teszi ki a kávébab eredeti termelői ára. 

Beperelték a Burger Kinget a húsmentes 
szendvicse miatt 
ORIGO 2019.11.20.  

Egy ember pert indít a Burger King ellen, mert a hús nélküli 
Impossible Whoppert ugyanazon a grillen készítik, mint a hús-
készítményeket. 

A Floridában benyújtott csoportos kereseti eljárás szerint a 
gyorsétteremlánc vegán változatát húsmentesként hirdeti,de 
az hússal érintkezik, mivel ugyanabban a grillben sütik, mint a 
húskészítményeket. 

A perben hamis reklámmal vádolják a Burger Kinget, mivel a 
gyorsétteremlánc weboldalán az Impossible Whopper-t úgy írja 
le, mint "100% Whopper, 0% marhahús". 

 

A növényi alapú húspogácsát ugyanazon a grillen süti a Burger 
King, mint ahol a marhahúsosat FORRÁS: SHUTTERSTOCK 

Phillip Williams, az ügy felperese vegán, aki nem eszik és iszik 
semmit, amely állati eredetű. Még augusztusban vásárolt egy 
Impossible Whopper-t Atlantában, miután meglátott egy ilyen 
hirdetést, és a peres eljárás szerint "prémium árat" fizetett a 
hús nélküli opcióért. A felperes azt állítja, hogy ha tudta volna, 
hogy a hamburgert ilyen módon készítik, nem vásárolt volna 
belőle. 

A gyorsétteremben, amelyet Williams felkeresett, nem volt 
arra utaló felirat, hogy a növényi alapú hamburgert ugyanazon 
a grillen készítik, mint a húst. 

A pert komolyságát alátámasztja, hogy sok más fogyasztó is 
nyújtott be hasonló panaszt a lánc Impossible Whopper értéke-
sítési gyakorlatára vonatkozóan. 

https://edition.cnn.com/2019/11/19/business/burger-king-impossible-burger-lawsuit-trnd/index.html
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Az Impossible Whopper egyébként komoly siker lett a Burger 
King számára, a Restaurant Bands (QSR) szerint négy éve a leg-
jobb negyedévet produkálva. 

A meteorok is beindíthatták az életet a Földön 
NYG index.hu  2019.11.21.  

Három meteorit vizsgálata során egy kutatócsoport ribóz és 
más cukrok jelenlétét állapította meg, ami alapján arra követ-
keztetnek, hogy biológiailag fontos cukrok alakulhatnak ki az 
űrben is – írta az MTI. 

A Földön kívüli minták aminosavakat és más biológiai építőkö-
veket is tartalmaznak. A kutatók elmondása szerint 

AZ ILYEN CUKROK FÖLDRE ÉRKEZÉSE HOZZÁJÁRULHATOTT A 
LEGKORÁBBI BIOPOLIMEREK KIALAKULÁSÁHOZ. 

A tudósok eredményeikről a Proceedings of the National 
Academy of Sciences (PNAS) című szaklapban számoltak be. 

A japán Tokuku Egyetem kutatója, Furukava Josihiro által veze-
tett kutatócsoport három úgynevezett szenes kondrit típusú 
meteoritot vizsgált, köztük a Murchison meteoritot, amely 
Ausztráliában landolt. 

A ribóz, a ribonukleinsav alapvető összetevője minden élő sejt-
ben jelen van. Erre bukkantak a meteoritokban más, biológiai 
szempontból fontos cukrok mellett. 

Izotópos elemzések szerint a cukrok a Földön kívülről származ-
nak és nem a Földön szennyeződött be velük a minta. 

"Laboratóriumban végzett kísérleti szimulációk segítségével 
meg tudtuk határozni a körülményeket, amelyek mellett cukrok 
képződhetnek az űrben. A tanulmány szerzői arra jutottak, 
hogy úgynevezett formózreakcióval jöhetnek létre. A reakció 
során aldehidekből képződik cukor. 

AZ ÁSVÁNYI ÖSSZETÉTEL ALAPJÁN ARRA LEHET KÖVETKEZ-
TETNI, HOGY A CUKROK AZON ASZTEROIDÁK KELETKEZÉSE 
ELŐTT, VAGY KÖZVETLENÜL UTÁNA ALAKULHATTAK KI, AME-
LYEKBŐL A METEORITOK EREDETILEG SZÁRMAZNAK. 

Több mint ötven évvel ezelőtt a kutatók biológiai cukrokat, pél-
dául glükózt és arabinózt találtak szenes kondrit típusú meteo-
ritokban. Eddig azonban nem sikerült bizonyítani Földön kívüli 
eredetüket. 

Egyetlen látványos ábrán a világ országainak 
adóssága 
ORIGO2019.11.24. 09:49 

https://index.hu/szerzo/nyilas_gergely


Tudományról egyszerűen XI. évfolyam 12. szám 

50. oldal 

Látványos infografikát mutatott be a Visual Capitalist a világ 
kormányzati adósságairól és ezek országokra vetített százalé-
kos arányáról. Kiderült az is, két évtized alatt többszörösére 
emelkedett az államok tartozása. 

Két évtizede nagyjából 20 ezer milliárd dollárra rúgott a világ 
országainak kormányzati tartozása. Most viszont, 2019-re, a 
Nemzetközi Valutaalap (IMF) adatai szerint a világ adósságállo-
mánya minden korábbinál magasabbra,eddig soha nem látott 
történelmi mértékre ugrott. 

Eszerint a globális kormányzati tartozások mértéke, elérve a vi-
lággazdaság GDP-jének 82 százalékát,69,3 ezer milliárd dollárra 
nőtt. 

Egyáltalán nem biztos, hogy ezt a bődületes számot van ért-
elme forintra váltani, de ha megtesszük, akkor nagyjából 21 
ezer, szorozva ezerrel, milliárd forintot kapunk. 

 

Illusztráció FORRÁS: AFP/SCIENCE PHOTO LIB-
RARY/KTSDESIGN 

Ha ezt a felfoghatatlan számot vizuálisan ábrázolva lebontjuk a 
világ országaira, akkor azt látjuk, hogy a világ legtöbb tartozást 
felhalmozó országa továbbra is az Egyesült Államok, mely egy-
maga a végösszeg közel harmadát, 21 ezer millárd dollárt tud-
hat magáénak. 

Egészen pontosan, a november 12-i közlés szerint ennyit: 
23.015.089.744.090,63 dollárt. 

Ez az elsőre ijesztő szám természetesen kontextus nélkül való-
ban az maradhat, ám közben nem szabad elfeledkezni arról, 
hogy az USA jelenleg továbbra is a világ vezető gazdasága, a glo-
bális GDP jelentős hányadáért felel. Adósságállománya saját 
GDP-jének 104 százaléka, ami ekkora gazdaság esetében kezel-
hető arányt jelent. Hasonlóképp Japán rekordmértékű, saját 
GDP-jéhez képest 237 százalékos adósságállományánál tudni 
kell, hogy ennek jelentős része belföldi adósság, ami lényege-
sen csökkenti az ország gazdasági kiszolgáltatottságát. 

Lássuk tehát, hogyan oszlik meg ez a hatalmas szám az országok 
között! 

Az ábrán ott van Magyarország is, de csak alig észrevehetően, 
hiszen Magyarország a világ teljes állami adósságállományából 
mindössze 0,2 százalékkal veszi ki a részét: 

https://www.visualcapitalist.com/69-trillion-of-world-debt-in-one-infographic/
https://www.imf.org/external/datamapper/GGXWDG_NGDP@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD
https://www.transparency.treasury.gov/dataset/debt-to-the-penny/table-view
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A világ adósságállományának megoszlása országok szerint
 FORRÁS: VISUAL CAPITALIST/ORIGO 

További érdekesség, hogya globális adósság 90 százaléka Észak-
Amerika, Ázsia csendes-óceáni térségeire, valamint Európára 
koncentrálódik. 

Afrika, Dél-Amerika és a világ többi része a teljes adósság alig 
10 százalékáért felel. 

Sorrenben pedig az első három helyen álló ország adósságállo-
mányukat tekintve: 

• Az Egyesült Államok a GDP-je 104,3 százalékát kitevő, 
21.465 milliárd dollárra rúgó adósságával a világ teljes 
adósságának 31 százalékáért felel. 

• Japán GDP-je 237 százalékával, 11.788 milliárd dollárral, 17 
százalékot hasít ki a tortából. 

• Kína a harmadik, mely GDP-je 50,6 százalékának mértékéig 
van eladósodva, 6.764 milliárd dollárral, a globális adós-
ságállomány 9,8 százalékát görgetve.  

Földönkívüli cukrokat fedeztek fel a kutatók 
ott, ahol nem is remélték 
ORIGO 2019.11.21.  
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Három meteorit vizsgálata során egy kutatócsoport ribóz és 
más cukrok jelenlétét állapította meg, ami alapján arra követ-
keztetnek, hogy biológiailag fontos cukrok alakulhatnak ki az 
űrben is. 

A kozmikus cukrok szerept játszhattak a földi élet kialakulásá-
ban 

A vizsgálat alá vetett Földön kívüli minták aminosavakat és más 
biológiai építőköveket is tartalmaznak. A kutatók véleménye 
szerint az ilyen cukrok Földre érkezése hozzájárulhatott a leg-
korábbi biopolimerek kialakulásához. 

 

A földi légkörbe belépett szétrobbanó aszteroida művészi ábrá-
zolása FORRÁS: LEEMAGE/©RON MILLER/NOVAPIX/LE-
EMAGE/RON MILLER 

A tudósok eredményeikről a Proceedings of the National 
Academy of Sciences (PNAS) című szaklapban számoltak be. A 
japán Tokuku Egyetem szaktudósa, Furukava Josihiro által ve-
zetett kutatócsoport három úgynevezett szenes kondrit típusú 
meteoritot vizsgált meg, köztük a Murchison meteoritot, amely 
Ausztráliában landolt. 

A ribóz, a ribonukleinsav alapvető összetevője minden élő sejt-
ben jelen van, és ezekre bukkantak  rá a meteoritokban más, 
biológiai szempontból fontos cukrok mellett.  

 

A ribóz molekuláris struktúrája és a Murchinson meteorit, 
melyben ribózt és más cikrokat találtak. FORRÁS: 
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HTTPS://WWW.NASA.GOV/PRESS-RELE-
ASE/GODDARD/2019/SUGARS-IN-METEORITES 

Izotópos elemzések szerint a cukrok a Földön kívülről származ-
nak és nem a Földön szennyeződött be velük a minta."Labora-
tóriumban végzett kísérleti szimulációk segítségével meg tud-
tuk határozni azokat a körülményeket, amelyek mellett cukrok 
képződhetnek az űrben. 

Így keletkezhetett cukor a világűrben 

A tanulmány szerzői arra jutottak, hogy ezek az úgynevezett 
formózreakcióval jöhetnek létre. E reakció során aldehidekből 
képződik cukor. 

 

"Égi kövek", meteoritok egy múzeumi gyűjteménybőlFORRÁS: 
MELBOURNE MUSEUM 

Az ásványi összetétel alapján arra lehet következtetni, hogy a 
cukrok azoknak az aszteroidáknak a keletkezése előtt, vagy köz-
vetlenül utána alakulhattak ki, amelyekből a meteoritok erede-
tileg származnak. 

 

A Bennu aszteroida mozaik képe a NASA OSIRIS-REx űhajójáról. 
A japán Hayabusa2 és az amerikai OSIRIS-REx űrhajók mintákat 
gyűjtenek a Ryugu és a Bennu aszteroidáról, melyek mintáit a 
mostani eredmények segítenek analizálni. FORRÁS: 
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HTTPS://WWW.NASA.GOV/PRESS-RELE-
ASE/GODDARD/2019/SUGARS-IN-METEORITES 

Több mint ötven évvel ezelőtt a tudósok már találtak biológiai 
cukrokat, például glükózt és arabinózt  szenes kondrit típusú 
meteoritokban. Eddig azonban nem sikerült bizonyítani Földön 
kívüli eredetüket. 

(Forrás: MTI/dpa) 

Találtak egy helyet a Földön, ahol hiába van 
víz, semmilyen élet nem marad meg 
-EF- 2019.11.24.  index.hu 

Az élet a legextrémebb helyeken is felbukkan: a legszárazabb 
sivatagoktól a legmélyebb tengereken át a legfagyosabb és a 
legmérgezőbb pontokig találnak a biológus kutatók strapabíró 
élőlényeket, amelyek minden viszontagság ellenére köszönik, 
jól vannak ott. Ebből akár arra is következtethetnénk, hogy a 
Föld minden szegletében megél legalább valamilyen mikroor-
ganizmus, de úgy néz ki, kutatók találtak egy helyet, ahol még-
sem.  

Ez a pont Etiópiában, a Danakil-mélyföldön található, és Dallol-
nak hívják. Dallol egy vulkáni kráterben fekvő geotermikus 
mező, ahol a Föld mélyéből felbugyogó forró víz elképesztően 
savas anyagokat, mérges gázokat és rengeteg sót hoz a felszínre 

magával. A legfrissebb eredmények szerint, amelyekről a CNN 
számolt be, az itt képződő tavacskák bár esztétikus látványt 
nyújtanak, alkalmatlanok arra, hogy bármiféle életnek otthont 
adjanak. A helyszínen az élet után folyó kutatásról korábban 
az Indexen is írtunk, ekkor még úgy tűnt, a tudósok megtalálták 
Dallolban az élet nyomait baktérium-DNS formájában.  

KAPCSOLÓDÓ 

 

Az élet a Pokol kapujában is megkapaszkodik 

50 fokos hőség, mérgező gázok, savból álló tavak - ez a Danakil-
mélyföld Etiópiában. 

mailto:elodf@mail.index.NEMSPA_M.hu?subject=http://index.hu/techtud/2019/11/24/talaltak_egy_helyet_a_foldon_ahol_hiaba_van_viz_semmilyen_elet_nem_marad_meg/&cc=cikkszerzonek@mail.index.NEMSPA_M.hu
https://index.hu/tudomany/til/2019/03/04/hogyan_derulhet_ki_hogy_elheto_bolygo_a_mars/
https://index.hu/tudomany/til/2019/03/04/hogyan_derulhet_ki_hogy_elheto_bolygo_a_mars/
https://index.hu/tudomany/til/2019/03/04/hogyan_derulhet_ki_hogy_elheto_bolygo_a_mars/
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A French National Centre for Scientific Research most publikált 
kutatási eredményei viszont arról tanúskodnak: semmi sem él 
meg ebben a hipersós és hipersavas vagy éppen magnézium-
mal túltelített környezetben. A környéken azért találtak egyféle 
mikroorganizmust, az úgynevezett halofil archaea példányait 
(ez egy kezdetleges, sókedvelő mikroorganizmus), de még ők is 
csak a hidrotermális mező melletti sós kanyonokban képesek 
megmaradni, a tavakban nem. 

 

Fotó: Agf / Getty Images Hungary 

A totális élettelenség ráadásul annak ellenére konstans, hogy a 
szél és az intenzív emberi jelenlét miatt minden bizonnyal sok-
féle apró élőlény kerül a környékre. A CNN cikke szerint az 

előzetes eredményekkor azért tűnhetett úgy, hogy van élet Dal-
lol medencéiben, mert első pillantásra a kovasavban gazdag ás-
ványok szerkezete nem különbözik sokban a mikrobiális sejte-
kétől. De a részletesebb analízis során már kiderül, hogy ez 
pusztán megtévesztő hasonlóság.  

A friss eredmények cáfolják azt az elméletet, hogy amennyiben 
egy bolygón található folyékony halmazállapotú víz, úgy legye-
nek bármilyen extrémek is az egyéb körülmények, a helyszín al-
kalmas az élet kialakulására és fennmaradására. A Dallolhoz ha-
sonló környezetben más bolygókon sem számíthatunk rá, hogy 
a földihez hasonló biokémián alapuló életet találunk – mondta 
a tanulmányt jegyző Purificación López García.  

47 emberszabású majom tekintetét figyel-
ték meg a tudósok, meglepő felfedezésre ju-
tottak 
hvg.hu 2019. november. 24. 09:03 TECH 

A szem követésére kifejlesztett technológiának köszönhetően 
a tudósok minden eddiginél erősebb bizonyítékot mutattak 
arra, hogy az emberszabású majmok is rendelkeznek a tudat-
elmélet, avagy a mentalizáció képességével. 

https://hvg.hu/tudomany
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Amikor felmerül a kérdés, hogy mi az, ami miatt az ember képes 
volt kiemelkedni a többi állatfaj közül, gyakran elhangzó érv, 
hogy képesek vagyunk megérteni mások vágyait, tudását, mo-
tivációját és szándékát. Az úgynevezett tudatelmélet lényegé-
ben arról szól, hogy még akkor is megértjük és előre látjuk má-
sok gondolatait, ha azok eltérnek a mieinktől, akár teljesen el-
lentétesek azokkal. A legtöbben eddig úgy gondolták, hogy egy 
ennyire összetett képességgel csupán az ember rendelkezik, 
egy friss kutatási eredmény szerint azonban ez nem így van. 

A Proceedings of the National Academy of Sciences című tudo-
mányos szaklapban megjelent tanulmányt a Kiotói Egyetem, a 
németországi Max Planck Evolúciós Antropológiai Intézet, vala-
mint a skót St. Andrews-i Egyetem tudósai jegyzik, akik bebizo-
nyították, hogy a csimpánzokra, a bonobókra és az orángutá-
nokra is jellemző a tudatelmélet. 

[Egy orosz pap szerint Darwin épp most vonta vissza evolúciós 
elméletét] 

A szakemberek összesen 47, fogságban tartott állattal – 29 
csimpánzt, 14 bonobót és 4 orángutánt – végeztek kísérletet. 
Az első teszt során egy filmet vetítettek le nekik, melynek fő-
szereplőjét "átverték". A jelenetben egy majomnak öltözött 
ember egy tárgyat rejtett az egyik doboz alá úgy, hogy azt a fő-
szereplő is lássa. Miután az illető elhagyta a termet, a tárgyat 
kivették a doboz alól. A főszereplő ezután visszatért, és meg-
próbálta megszerezni a tárgyat. Az állatok szemmozgását kö-
vetve kiderült, hogy azt a dobozt nézték, ahová eredetileg rej-
tették a tárgyat, vagyis a majmok előre tudták azt, hogy a fő-
szereplő is ott fogja majd keresni azt. 

A második tesztben már csavartak egyet a dolgon. A jelenet 
ugyanaz volt, ám az ajtó helyett kétféle paravánt használtak: 
egy nem átlátszót, valamint egy átlátszót – ami azonban távol-
ról szintén nem átlátszónak tűnt. Az állatokat véletlenszerűen 
két csoportra osztották, majd megmutatták a csoportjuknál 
használt paravánt. A szemmozgást figyelve kiderült, hogy azok 
az állatok, amelyeknél a nem átlátszó paravánt használták, tud-
ták, hogy a főszereplő rossz helyen fogja keresni a tárgyat, míg 
a másik csoport tudta, hogy a főszereplő is tisztában van azzal, 
mi történt. 

https://www.pnas.org/content/early/2019/09/24/1910095116
https://hvg.hu/tudomany/20190807_Egy_orosz_pap_szerint_Darwin_epp_most_vonta_vissza_evolucios_elmeletet
https://hvg.hu/tudomany/20190807_Egy_orosz_pap_szerint_Darwin_epp_most_vonta_vissza_evolucios_elmeletet
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[Felfedeztek egy új állatot, ami képes az agyát, vagy akár az 
egész fejét visszanöveszteni] 

A kutatók szerint ez a fajta gondolkodási készség magas intelli-
genciára utal, és arra, hogy az állatok is birtokában vannak a 
tudatelméletnek. 

A szakemberek most azt tervezik, hogy más, nem embersza-
bású állattal is megpróbálják elvégezni a tesztet, hogy kiderül-
jön, más faj egyedei is birtokolják-e a tudatelméletet. 

Kína és a lassuló idő 
Az ázsiai ország termékenységi rátája ötven év alatt 6,6-ról 1,1-
re csökkent. Ilyen zuhanást eddig egyetlen állam sem élt át, de 
elképzelni sem tudott a demográfia tudománya 

Bogár László 2019. NOVEMBER 25. hirtv.hu 

Az elmúlt két évtized folyamán a globális növekedés motorjává 
alapvetően Kína vált. Az ázsiai óriás világgazdaságból való ré-
szesedése ebben az időszakban ugyan átlagosan „csak” tizen-
két százalék körül volt, ám a mindenkori globális növekményből 
való részesedése megközelítette a harminchat százalékot, 
vagyis nagyjából kétszer akkora szerepe volt a világ teljes növe-
kedésében, mint az Egyesült Államoknak. 

Mindenki tudta, hogy mindez egyszer véget ér, a világ az elmúlt 
évtizedek során mégiscsak korlátlanul meghosszabbította a 

Kínához kapcsolódó profit, illetve növekedési várakozásokat, 
kimondatlanul azt feltételezve, hogy a fák ugyan nem nőnek az 
égig, de Kína esetében igen. A világnak azonban most azzal kell 
szembesülnie, hogy Kína, mint globális motor igencsak lelassu-
lóban van. 

Ez a konkrét motorokat illetően is megmutatkozik, mert a jár-
műeladások száma most már másfél éve meredeken csökken, s 
egyelőre semmi jele a visszafordulásnak. Nincs tehát semmi 
meglepő abban, hogy sokan próbálnak ma választ adni arra a 
kérdésre, hogy mi okozza ezt a lassulást, hogy mindez mennyire 
lesz tartós, esetleg végleges, és legfőképpen, hogy mindez mit 
jelent a világ egésze számára. 

A válasz megtalálásához, először azt kell világossá tenni, hogy 
amit „gazdasági növekedésként” szokás emlegetni, az valójá-
ban nem más, mint a folyamatosan önmagát növelő profitok 
tömege. Vagyis a kérdést inkább úgy kellene feltenni, hogy 
hová tűnik el mostanában az a gigantikus profittömeg, amely 
minden idők leghosszabb ideig tartó profitfelhalmozási korsza-
kát alapozta meg Kína és egyben az egész világ számára. Nos, a 
válasz viszonylag egyszerűen is megadható, bár valójában azért 
sokkal bonyolultabb az ügy, legalábbis hosszú távú következ-
ményeit illetően. 

https://hvg.hu/tudomany/20190313_biologia_termeszet_fereg_evolucio
https://hvg.hu/tudomany/20190313_biologia_termeszet_fereg_evolucio
https://www.magyarhirlap.hu/szerzo/bogar-laszlo
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Ami lezajlik tehát az, hogy rohamos gyorsasággal végleg kime-
rülni látszik az a „külszíni fejtéssel letermelhető roppant kiter-
jedésű munkaerő-lelőhely”, amely a globális tőkestruktúrák 
számára a szó szoros értelmében aranybányaként működött 
negyven éven át. Vagyis Kína a végtelen tömegű és korlátlanul 
újratermelhető, ráadásul elképesztően olcsó munkaerő kiapad-
hatatlan forrásává vált, ami addig elképzelhetetlenül magas 
profitrátát eredményezett. (Az olcsóság alapvető oka egyéb-
ként éppen a végtelen és korlátlan munkaerő túlkínálat volt.) 

És mivel a „gazdasági növekedés” a felhalmozott profitokat je-
lenti, így nem csoda, hogy negyven éven át minden szereplő 
számára „természetes” volt a két számjegyű növekedés. Ami-
kor a nagy átalakulás 1978-ban elkezdődött a munkaképes korú 
népesség aránya 68 százaléka volt, és nagyjából négy százalék 
lehetett a 65 év felettiek aránya. Most, negyven év elteltével a 
munkaképes korúak aránya hatvan százalékra csökkent, az el-
tartandó öregek aránya viszont tizenöt százalékra nőtt. És végül 
a 2050-re szóló jelenlegi előrejelzés, a munkaképes korúak ará-
nyát nagyjából ötven százalékra teszi, míg az öregek aránya 
negyven százalékra nő. Vagyis az aktív és inaktív időskorúak 
egymáshoz való viszonya hetven év alatt tizenhétszeresről 
1,25-szörösére csökken. Ennek az az alapvető oka, hogy ezek-
ben az évtizedekben „csattan össze” a hatgyerekes családból 
származó öregek és az egygyerekes családból származó aktív 

korúak nemzedéke. Mert a világtörténelem leghosszabb és leg-
gyorsabb ütemű felzárkózását ez a „demográfiai lemeztekto-
nika” alapozta meg, és ez ér most véget brutális gyorsasággal. 
Kína ma a világ legalacsonyabb termékenységi rátáját produ-
kálja, ami nagyjából 6,6-ról csökkent ötven év alatt 1,1-re. Ilyen 
brutális népesedési befékezést nemcsak, hogy egyetlen ország 
sem élt át eddig, de elképzelni se nagyon tudott a demográfia 
tudománya. És hogy még nehezebb legyen most az átmenet, 
Kína egyúttal minden idők leggyorsabb születéskor várható 
élettartam növekedését is véghezvitte ezalatt, ami ötven éve 
még csak 47 év volt, ám ma 77 év közelébe ért. 

Az jó, hogy ma több százmillió olyan öreg van életben, aki ötven 
éve még nem lehetett volna, de a közben rohamosan csökkenő 
számú aktív keresőknek kellene megtermelni azokat az árukat, 
szolgáltatásokat, amelyeket ezek az időskorú eltartottak szeret-
nének elfogyasztani. És közben a rohamosan csökkenő szüle-
tésszámot is jelentősen emelni kellene, mert enélkül a követ-
kező aktív korú generáció még kisebb létszámú lesz, és a gyere-
kek és öregek demográfiai „satujába” szorult munkaképes korú 
nemzedék végleg összeomlik. 

A legrosszabb hír az, hogy ennek a történelmi dimenziójú „sa-
tunak” nem enged a szorítása. Legalábbis egyszerű, gyors és ol-
csó megoldást semmiképpen sem lehet találni arra, hogy ez a 
szorítás enyhüljön. Ha mégis lesz egyáltalán megoldás, az 
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nagyon bonyolult, nagyon lassú és ma még felfoghatatlanul 
„drága” lesz. És közben a világ is kényszerűen átalakul majd, 
mert, bár ez látszólag Kína „magánügye”, ám ez nem igaz. Az 
elmúlt évtizedek során profitot felhalmozni csak Kínában lehe-
tett. A világot uraló amerikai birodalom ezek során az évtizedek 
során egy igen veszélyes, hamis növekedési ciklusba látszik be-
lefulladni. Ennek lényege az, hogy a tőzsdék segítségével mes-
terséges részvény- és árfolyam-emelkedéssel a növekedés lát-
szatát kelti, majd az optimizmustól megittasult felső középosz-
tály hitelben részvényt vásárolva látszólag nagy profitokat ér el, 
vagyis „gyorsul a gazdasági növekedés”, legalábbis papíron. Az 
elmúlt évtized folyamán azonban, miközben az amerikai nem-
zeti jövedelem háromezermilliárd dollárral nőtt, az adósság 
húszezermilliárd dollárral. Nem véletlen, hogy egyre több jel 
utal arra, hogy a világnak tartósan be kell rendezkednie a növe-
kedés végleges megszűnésére. 

Chief Seattle (1800-1866) ,  Testvérek vol-
nánk? 
Király László:  

Seattle törzsfőnök válasza az USA elnökének arra az 1854-ben 
kelt levelére, amelyben ajánlatot tett az indiánföld felvásárlá-
sára - cserébe a rezervátumokért. 

§ 

„Már hogyan lehetne eladni az eget és a föld melegét? Idegen 
tőlünk ez a gondolat. A víz éppoly áttetsző mint az üde levegő. 
Egyik se a miénk, hát akkor hogyan lehetne azt megvásárolni? 
A föld minden göröngye, minden porszeme szent népem szá-
mára. Minden ragyogó fenyőtű, a homoknyelvek a leapadt fo-
lyómederben, az erdő sűrűjében megbúvó ködfelhő, a parányi 
bogár, mind szent népem életében és gondolataiban. Az erdei 
fák nedvét a rézbőrű ember emléke itatja át. 

Amikor a sápadtarcú holtjai sétálni mennek a csillagok közé, 
megfeledkeznek az életet adó földről. A mi halottjaink nem fe-
lejtik gyönyörűséges földjüket, mert az a rézbőrűek anyja. Föld-
ből lettünk és a föld belőlünk lesz. Az illatos füvek leánytestvé-
reink, az őz, a csődör, a nagy sas a fivérünk. A sziklás ormok, a 
dús legelők, a póni forró teste és az ember, mind egy család 
nemzetségeihez tartozik.  

A nagy törzsfőnök Washingtonból azt üzeni, hogy ő megveszi a 
földünket. Túl sokat kér tőlünk. Hírnöke által azt mondja, hogy 
majd talál nekünk olyan helyet ahol szépen élhetünk. Ő lesz az 
apánk, mi pedig a gyermekei. Megvitatjuk az ajánlatot, de nem 
lesz könnyű eldönteni. Nekünk szent ez a föld.  

A patakok és a nagy folyó csörgedező, fodrozó, hömpölygő vize 
elődjeink vére is egyben. Ha átadjuk nektek a földet, 
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emlékeznetek kell majd arra, hogy ez a víz is szent népemnek. 
Ezt el kell mondani gyermekeiteknek! Az utódoknak tudnia kell, 
hogy a tó letisztult vize népem emlékéről regél, amikor sima és 
képeket jelenít meg a hátán. A víz csobogása apám apjának 
hangja. A folyók testvéreink. Enyhítik szomjunkat, kenuinkat 
hordozzák felszínükön, unokáinkat élelemmel adományozzák. 
Ha eladjuk nektek a földet erre emlékeznetek kell, és arra taní-
tani minden születendő gyermeket, hogy a folyó mindannyi-
unké. A folyóvíz iránt ugyanazt a jóságot kell árasztani, mint 
szeretett fivéretek iránt. 

Tudjuk, a fehér ember nem ért meg bennünket. Szerinte a föld 
egyik darabja nem különbözik a másiktól. A sápadtarcú idegen, 
éjjel jön és elrabolja azt amire szüksége van. A földet idegen-
ként meghódítja, majd továbbáll. Sírjait cserben hagyja. Gyer-
mekeit is kirabolja és tetteit nem bánja meg. A feledés homálya 
borítja el azt a földet, amely ősei emlékét őrzi és amelyen utó-
dai megszületnek. A földanyával és az égapával úgy bánik mint 
az eladható, elrabolható jószággal, vagy a fényes ékszerrel. A 
fehérek kapzsisága elpusztítja a földet. Utána sivár lesz min-
den.  

Nem tudom. Mi másképp élünk. Városaitok látványától káprá-
zik a rézbőrű szeme. Fáj a szemnek amit ott lát. Lehet, hogy 
azért van ez, mert a rézbőrű vadon él és nem érti a sápadtarcú 
dolgait. A fehér ember városaiban nincs egy békés sarok. 

Hiányzik az a nyugalom, amikor hallani lehet a tavaszi rügyek 
kipattogását, a légy szárnyának rezzenését. Vadon élő vagyok, 
ezért értelmem is más. A zaj sérti a fülemet. Mit ér az élet, ha 
az ember nem hallgathatja örömmel a zerge sikolyát, a mocsári 
békák éjszakai csetepatézását, brekegését. Rézbőrű vagyok, 
sok mindent nem értek ... Az indián szereti a mocsár vízhátán 
táncoló lágy szellő simogatását. Népem szereti a délkörüli szél 
kesernyés záporral, fenyőgyantával telített illatát. A rézbőrű 
ember legféltettebb kincse a levegő. Minden élő - az állat, a fa, 
az ember - ugyanazon a lélegzeten osztozik. Erre a leheletre és 
lélegzetre mindenkinek szüksége van. A sápadtarcú mintha 
nem észlelné a levegőt. Mint aki sokáig haldoklik, érzéketlen a 
bűzre. Ha eladjuk nektek a földet jusson eszetekbe, hogy a le-
vegő éltető szellemét megosztja minden élő szellemével. 

Az a szellő, amely apám apjának első lélegzete volt, magáévá 
fogadta utolsó leheletét, és az én sóhajomat is. Ha eladjuk nek-
tek a földet szent örökségként kell majd vigyáznotok rá. Olyan 
helynek tekintsétek, ahová ti is bármikor kijöhettek belélegezni 
a réti virágok édes illatát.  

Megvitatjuk az ajánlatot. Ha úgy döntünk ahogyan kéritek, an-
nak feltétele lesz, hogy a fehér ember úgy bánjon az állatokkal, 
mint mi a testvéreinkkel! Vadember létemre másmilyen életről 
álmodni sem tudok. Láttam a prérin a bölénycsordák sokaságát, 
amelyeket a fehérek vágtató vasparipáikból lőttek halomra, a 
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tetemeket pedig ott hagyták. Nem értem, miért fontosabb a 
füstölgő vasparipa, mint a bölény? Mi azért öljük meg a bö-
lényt, hogy túléljük általa a telet. 

Mit ér az ember állatok nélkül? Ha eltűnnek az állatok, az ember 
nagy lelki magányban hal meg. Az az oktalanság, ami az állatok 
sorsára tör, az hamarosan az embert is utoléri. A világon min-
den összefügg. 

Gyermekeiteknek tudnia kell, hogy őseink pora az, amiben jár-
nak. Ezt csak akkor tudják majd becsülni, ha elmondjátok nekik: 
a földet az elődök élete tette ilyen gazdaggá. Ami a földanyát 
éri, az vár gyermekeire is. Ezt kell elmondanotok. Mi is ezt tesz-
szük.  

Ha az ember a földre köp, saját magát köpi le. A föld nem az 
emberé. Mi ezt mindig is tudtuk. Minden mindennel összefügg. 
Minden egybefonódik, úgy mint ahogy a családot a vér egyesíti. 
Az élet fonalát nem az ember teremtette. Azt a szőttes szálai 
alkotják. Amit a fonallal művel, az ember önmagával teszi. 

Még a fehérek sem kerülhetik el a közös sorsot. Pedig az ő Iste-
nük velük együtt jár és úgy szól hozzájuk mint társához. Lehet, 
hogy mégis testvérek volnánk? Majd meglátjuk. Biztosan tu-
dom, amit a sápadtarcúnak is meg kell értenie: egy az Isten. Ha 
azt hiszitek őt éppúgy elvehetitek, mint ezt a földet - tévedtek! 
Nem fog sikerülni! Az emberek Istene a rézbőrűhöz ugyanolyan 

kegyelmes mint a sápadtarcúhoz. Isten számára minden ez a 
föld. Letarolása, megcsonkítása ugyanaz mint a teremtő kiátko-
zása. A fehér ember eltűnik. Lehet, hogy előbb mint a többi 
törzs.  

Piszkoljátok csak saját fekhelyeiteket. Egyik éjjel majd a saját 
ürüléketekbe fulladtok. Megsemmisít benneteket annak az Is-
tennek a tüze, aki számomra érthetetlen céllal hozott bennete-
ket ide, hatalmat adott, hogy uralkodjatok a föld és a rézbőrű 
felett. Számunkra nyomorúságos ez a sors. Lehet, hogy így kell 
lennie. Nem értem, miért kell kiirtani a bölényeket? Miért kell 
betörni minden vadlovat? Miért terjed az erdőben az emberi 
bűz? Miért szakítják meg a zöldellő dombok látképét a beszélő 
drótok? Hol vannak a bokros rengetegek? Nincsenek többé! 
Hol a sas? Elszállt! 

A valódi életnek vége. Kezdődik a létért való küzdelem.” 

Lejegyezte: David Swinson Maynard 

 


