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Gorbacsov unokái – Új nemzedék születik 
Oroszországban

Vlagyimir Putyin választási győzelme nem je-
lenti azt, hogy elveszett minden remény

Konsztantyin Csernyenko, a Kommunista Párt 
főtitkára 1985. március 10-ének éjszakáján 
hunyt el hetvenhárom éves korában. Amíg 
fekete szegélyű vörös zászlókat húztak fel a 
Szovjetunió valamennyi városában, Gorbacsov 
a Kremlbe sietett a Politbüro (Politikai 
Bizottság) rendkívüli ülésére. Ezen a gyűlésen 
Gorbacsovot bízták meg a temetési bizottság 
– és tágabb értelemben a Kommunista Párt és 
az ország – irányításával. Csernyenko ahhoz a 
nemzedékhez tartozott, amelyik Sztálin alatt 
emelkedett felfelé a ranglétrán. (Továbbá ő 
volt a harmadik pártfőtitkár, aki elhalálozott az 
alatt a kevesebb mint három év alatt, amelyet 
előszeretettel tituláltak „elhullóversenynek”1.) 
Csernyenko után a párt elöljárói mindannyian 
úgy érezték, hogy egy fiatalabb, dinamikusabb 
vezetőre van szükség a szovjetrendszer meg-
újításához, és fennmaradásának biztosításához. 
Gorbacsov csak másnap hajnali négykor tért 
vissza dácsájába. Miközben feleségével a havas 
kerti ösvényen sétált, összefoglalta a vezetők és 
az ország hangulatát: „Ezt így nem folytat-
hatjuk tovább.” Nem is folytatták. Gorbacsov 
az egyén megélhetését és jólétét, azaz saját 
szavaival élve – az „emberi értékeket” – elébe 
helyezte az állami és az osztályérdekeknek; 
ezáltal elindította a glasznoszty (nyitottság) és 
a peresztrojka (átalakítás) új politikáját, és vé-

1 Magyarul nehezen visszaadható angol szójáték, 
amely a hasonló ejtésű horse race (’lóverseny’) 
és hearse race (’halottaskocsi-verseny’) szavak-
ra épül, és a Kremlben elterjedt „újfajta sportra” 
utaltak vele.

get vetett a hidegháborúnak. A szovjetrendszer 
nem tudott csalás és elnyomás nélkül fennma-
radni. Akaratlanul és vonakodva Gorbacsov 
idézte elő bukását. Mindazonáltal, ami ezután 
következett, az nem egy „normális” ország 
csodával határos létrejötte volt, mint ahogy 
sokan remélték, hanem a zűrzavar, gazdasági 
hanyatlás, növekvő bűnözés és társadalmi ösz-
szeomlás évtizede – és mindezért Gorbacsovot 
okolták. Évekkel későbbi kijelentését idézve: 
„Az unokáim nemzedéke fogja majd élvezni a 
peresztrojka gyümölcseit. Nagyobb az önbizal-
muk, szabadabbak, tudják, hogy saját magukra 
kell támaszkodniuk.”

Alekszander Gabujev azon a napon született, 
amikor Csernyenko meghalt. Ő egyike az emlí-
tett „unokáknak”. Jelenleg harminchárom éves, 
a Moszkvai Carnegie Centre tanácsadó szer-
vezet fő Kína-szakértője. Folyékonyan beszél 
angolul, mandarinul és németül, keresztül-ka-
sul járja a világot és kormányzati tisztviselőket 
igazít el. Szabadidejében – teniszezés és egy 
moszkvai bárbeli rumkoktélozás mellett – fia-
tal szakértők és döntéshozók hálózatát működ-
teti, hogy „közvetlenül hasznosítható” elgon-
dolásokat dolgozzanak ki az ország megrefor-
málásával kapcsolatban hatalomra kerülésük 
esetén. „Készen kell állnunk” – mondja. Olga 
Mostyinszkaja és Fjodor Ovcsinnyikov néhány 
évvel idősebbek Gabujevnél. Olga harminchat 
éves, diplomata-családba született politikus. 
Tíz évet dolgozott tolmácsként közvetlenül 
Vlagyimir Putyin mellett, mielőtt 2014-ben 
„heves ellenérzései” miatt lemondott. Az ukrán 
háború és a Krím-félsziget bekebelezése csak 
az utolsó csepp voltak a pohárban – mondja. 
Három évre rá beválasztották Moszkva egyik 
önkormányzatába annak fejében, hogy „fel-
világosítsa és lelkes együttműködésre” ser-
kentse szavazóit. Ovcsinnyikov, aki szintén 
harminchat éves, egy újságíró-családban nőtt 
fel Sziktivkarban, nem messze az északi 
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sarkkörtől. Tizenéves volt, amikor Gorbacsov, 
aki alapítványa számára próbált pénzt szerezni, 
tízéves unokájával megjelent egy Pizza Hut 
reklámban: „Neki köszönhetjük a lehetősége-
inket!” – mondja ott egy fiatalember egy elége-
detlen arcú embernek. Egy évtizeddel később 
Ovcsinnyikov ugyanezt a lehetőséget használta 
fel, hogy egy pizzériát nyisson Szivtivkarban. 
Dodo nevű cégének jelenleg háromszáz eláru-
sítóhelye van Oroszországban, valamint egy 
Nagy-Britanniában és kettő Amerikában.

Újjáéledés
Az egy nemzedékhez tartozás többet jelent 
a születési dátumok közelségénél. Mint Karl 
Mannheim német szociológus írta 1928-ban, 
egy jelentős generációt összekovácsolhat egy 
– önazonossága szempontjából központi jelen-
tőségűvé váló – trauma közös megtapasztalása 
is. A kortársak kizárólag akkor válnak generá-
cióvá, amikor „képesek a társadalmi változás 
örvényébe bekerülni, ha úgy hozza a sors”. 
Gabujev, Mosztyinszkaja és Ovcsinnyikov és 
más honfitársaik az orosz elit új generációjához 
tartoznak, akik osztoznak azokban az euró-
pai értékekben, amelyeket Gorbacsov hirdetett 
meg születésük ideje körül, és akik harminc 
évvel később keserűen megszenvedik ezek 
visszájukra fordulását. Jelentős erőket kép-
viselő csoportként – amely szereti hallatni a 
hangját – tudatában vannak jogaiknak, továbbá 
megvan bennük a képesség és a vágy, hogy 
befejezzék azt a félrecsúszott folyamatot, ame-
lyet Oroszország „normális „országgá” válása 
jelent. Az, hogy erre lehetőségük nyílik-e, sok 
tényező függvénye, beleértve eltökéltségüket 
és a putyini uralom megtestesítette rendszer 
ellenállóképességét. Az új generáció önmeg-
határozása az „apáktól” való különbözőségre, 
valamint a „nagyapákkal” való néminemű ro-
konságra épül. Gorbacsov unokái arról ismerik 
meg egymást, hogy elégedetlenek a Putyin 
uralom alapját jelentő erőszakkal, rombolással 
és hazugságokkal. Putyin olyasfajta hatalmi 
struktúrát képvisel, amelyet Douglass North 
[Nobel-díjas] amerikai politológus-közgazdász 
„természetes államnak” nevezett. Itt a béreket 
a gazdasági és politikai erőforrásokhoz való 

hozzáférés korlátozásával teremtik meg, a kor-
látokat pedig az „erőszak specialistái” diktálják. 
Oroszországban ezek a válogatott biztonsági és 
rendőri erők szilovikjai („erőhatalmistái”), akik 
a rendszert szolgálják, éppúgy, mint a szovjet 
időkben.

Ez a rendszer nemigen akar összedőlni. Egy 
új generáció megjelenése – főként, ha az egy 
gyors demográfiai fordulatnak köszönhetően 
ennyire népes – azonban nem kezelhető elha-
nyagolható tényként Oroszországban. „Az új, 
hatalomra került csoportok mindig is szakí-
tottak az előzővel – írta Jurij Levada, neves 
orosz akadémikus – és minden elképzelhető 
hibát a nyakába varrtak.” Az elődök látványos 
elutasítása a legfőbb módja volt annak, hogy 
egy új generáció vezetői megkapaszkodjanak 
a hatalomban, függetlenül attól, hogy megma-
radt-e a kormányzás eszköztára és stílusa, vagy 
megváltoztatták azokat. „Kialakult” polgári in-
tézmények híján Gorbacsov unokái kortársaik-
hoz fordulnak, hogy meghatározzák helyüket a 
társadalomban és – ahogy Mannheim tenné – a 
történelemben. Így tesznek azonban ellenfele-
ik, a jogfosztott nacionalisták is, akik hason-
lóan elégedetlenek a korrupcióval és a Putyin-
uralom cinizmusával. Annyi a különbség, leg-
alábbis jelenleg, hogy a nacionalistáknak nincs 
vezetőjük, hiányoznak a tartalékaik, és háttérbe 
szorítja őket a Kreml saját retorikája.

Csak egy győztes van
A 2018. március 18-i elnökválasztás első látás-
ra nem sok reménnyel kecsegtetett a választást 
illetően. Putyin a szavazatok hetvenhét százalé-
kát szerezte meg a televízió és az államappará-
tus teljes támogatásával a háta mögött. Az ered-
mény a fennálló állapotokat tükrözte, és aligha 
volt meglepő. Sok köztisztviselőt és gyári 
munkást a főnökeik beszéltek rá a szavazásra, 
és el is szállíttatták őket a szavazóurnákhoz. A 
választásokat megelőző gazságoknak köszön-
hetően Putyinnak nem akadt komoly ellenfele. 
Borisz Nyemcovot, Putyin nemzedékének leg-
szavahihetőbb liberális politikusát három évvel 
ezelőtt gyilkolták meg; a Kreml falánál lőtték le. 
2017 decemberében Alekszej Navalnyijt, az új 
generáció leghitelesebb elnökjelöltjét tiltották 
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el az indulástól, miután a Kreml csalás koholt 
vádjával illette. „Ez nem választás – mondta 
Igor Malashenko, aki Borisz Jelcinnek segített 
megmaradni az elnöki székben 1996-ban. – Ez 
egy a Kreml által rendezett színjáték.” De még-
is fontosságot tulajdonított neki. Ezért ő volt 
Kszenyija Szobcsak kampány-tanácsadója, aki 
a felső tízezer tagjaként kezdett el politizálni. 
Kszenyija apja volt Szentpétervár első demok-
ratikusan megválasztott polgármestere, egy-
koron pedig Putyin főnöke. A Kreml megtűrte 
jelenlétét, és előnyt kovácsolt belőle a negy-
venegy éves Navalnyij számára. Míg azonban a 
Kreml felhasználta Kszenyiját, az a Kremlben 
egy platform építésének reményét látta, ahon-
nan a Patyomkin-politika helyett a valóságos 
politika talajára léphet. Mind Szobcsak, mind 
Navalnyij elképzeléseiben központi szerepet 
kap a fiatal generáció megszólítása. Szobcsak 
stratégiája az ellentéte volt Navalnyijénak. 
Miután az utóbbi nem tudta jelöltetni magát, 
bojkottálni akarta a választásokat, hogy alá-
ássa azok törvényességét. Szobcsakot azzal 
vádolta, hogy Putyint segítette azáltal, hogy 
indult. Bár Navalnyijt megakadályozták az 
indulásban, sikerült befolyással lennie a válasz-
tások menetrendjére. Sok fiatalról gondolják 
úgy, hogy távol maradtak a szavazástól, bár 
nehéz megmondani, hogy ez a közöny vagy a 
Putyinnal szembeni elutasítás miatt történt így. 
Ahogy bezártak a moszkvai szavazóhelyisé-
gek, Kszenyija Szobcsak, aki végül a szavaza-
toknak mindössze 1,7 százalékát kapta, elment 
Navalnyij főhadiszállására és azzal vádolta, 
hogy nem akarta támogatni őt. Navalnyij elta-
szította, megjegyezvén, hogy Kszenyija vere-
sége az ő saját sikerének a mércéje. Kszenyija 
reményei szertefoszlottak; Navalnyij pedig 
pezsgőt bontott, amikor már nem filmezték. 
„Új ellenzéket hoztunk létre egy olyan helyen, 
ahol lehetetlenségnek tűnt” – mondta.

A választások rituálé-jellegük ellenére is 
fontosak voltak. A „posztputyini éra eljövetelét 
jelzi, hogy Putyin kapott még hat évet” – állítja 
Ivan Krasztev és Gleb Pavlovszkij, két poli-
tikai elemző egy a Külkapcsolatok Európai 
Tanácsa (ECFR) kutatóintézet megbízásából 
készült nemrégiben megjelent tanulmányban. 

Az alkotmány szerint Putyin nem indulhat 
2024-ben, és mostantól kezdve a politikai életet 
az utódlás kérdése, valamint Putyin távozásá-
nak várása határozza meg. Az elnök egyetlen 
célja pedig saját túlélése és annak a rendszer-
nek a megőrzése lesz, amely felett jelenleg 
uralkodik. Putyin már látott korábban utódlási 
válsághelyzeteket – egy ilyen alkalommal ke-
rült hatalomra. Fiatal KGB-tisztként Leonyid 
Brezsnyev és Csernyenko megcsontosodott ve-
zetése alatt szolgált. Az utóbbiak nemzedéke a 
bársonyszékben öregedett meg részben azért, 
mert olyan fiatalon került oda. A sztálini tiszto-
gatások azt jelentették, hogy 1940-re a pártelit 
körülbelül fele negyven év alatti volt.

Ki emlékszik a hatvanas évekre?
A rákövetkező generáció sesztyigyesz-
játnyikiként – a hatvanas évek embereiként 
– azonosította magát. A második világháború-
ban aratott szovjet győzelem önbizalmat adott 
nekik hazájukban. A Kommunista Párt 20. 
kongresszusa pedig, amelyen Nyikita Hruscsov 
elítélte Sztálint, politikailag lelkesedéssel töl-
tötte el őket. Szellemi vezetőik közül sokak 
a tisztogatások idején kivégzett régi bolsevi-
kok gyermekei voltak. Egyrészt jogosultnak 
érezték magukat, másrészt kötelességüknek 
tekintették, hogy az igazi – ezúttal ember-
arcú – szocializmus útjára tereljék vissza az 
országot. Ezek a remények akkor foszlottak 
szerte, amikor 1968-ban szovjet tankok dü-
börögtek végig Prága utcáin. 1985-ig kellett 
várniuk a megfelelő pillanatra. A Brezsnyev-
generáció sokáig maradt hatalmon; nem így 
történt a hatvanas évek embereivel. 1991-re 
már Gorbacsovot is félresöpörték. Kortársa és 
utódja, Jelcin eszmeileg nem volt tagja ennek 
a generációnak, és nálánál huszonöt-harminc 
évvel fiatalabb férfiakkal vette körbe magát. A 
sesztyigyeszjátnyikik gyerekei pénzügyileg és 
szellemileg is bukottnak nyilvánították apáikat, 
az utolsó szovjet generációt. Az emberarcú 
szocializmus napja együtt áldozott le a szovjet 
gazdaságéval. Az alternatíva a kapitalizmus 
volt, amelyet a szovjet propaganda úgy állí-
tott be, mint egy gyilkos és cinikus rendszert, 
amelyben a ravaszság és a könyörtelenség 
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fontosabbak voltak az összetartásnál és a sza-
bályoknál, és ahol a pénz volt a siker egyet-
len mércéje. Az új elit nem hagyott fel ezzel 
a nézettel. A hatalommal és kapcsolatokkal 
rendelkezők megszerezték a nyugati élet anya-
gi javait. Intézményeit, szabályait és normáit 
azonban nem tudták megvásárolni – de nem is 
nagyon törekedtek erre.

Eközben az 1990-es évek első, forradalom 
utáni évtizedében emberek milliói érezték úgy, 
hogy elvesztették az irányt, és hogy meg-
fosztották őket társadalmi állásuktól és meg-
takarításaiktól. Ezt hideg fejjel és sikeresen 
használta ki Putyin. Jelcin olyan emberként 
pártfogolta, mint aki – bár a következő gene-
rációhoz tartozik – majd védeni fogja az elit 
gazdagságát és biztonságát. Putyin azonban a 
jelcini örökség elvetésével és az 1990-es évek 
démonizálásával szilárdította meg hatalmát. 
Első jelképes gesztusa a Jelcin által lecserélt 
szovjet himnusz visszaállítása volt. Ezt hama-
rosan valóságos változások követték, köztük 
a szólási szabadság elleni tartós támadás, va-
lamint a vagyon és a járulékok újraelosztása.

Putyin fiatal technokraták seregének lett a 
patrónusa, hogy kezelni tudja és túlélhesse a 
következő generációváltást. Azt kívánja ezek-
től a fiatal férfiaktól (minthogy legtöbbjük az), 
hogy modernizálják a gazdaságot, de eközben 
ne döntsék meg a rendszert, vagy ne okozzanak 
társadalmi nyugtalanságot. Továbbá apafigurá-
ból nagyapaiba átmenve, változatlan tisztele-
tükre és hűségükre tart számot. Jelenleg hat ré-
gió kormányzója, két miniszter és húsz minisz-
terhelyettes jár a harmincas éveiben. Putyinnak 
mindazonáltal politikailag azért van szüksége 
ezekre a technokratákra, hogy megőrizzen egy 
rendszert, amelyben a jogosultságok, kiváltsá-
gok és járulékok nem a törvény vagy érdem 
szerint járnak, hanem az erőforrásokhoz való 
hozzáférés és a társadalmi ranglétrán elfoglalt 
hely szerint. A „feltételes” vagyonjogoknak 
ez a rendszere lehetővé tette Putyin barátai és 
csatlósai számára, hogy gyerekeiket előnyös 
hatalmi és anyagi pozícióba juttassák. Nyikolaj 
Patrusevnek, az orosz Nemzetbiztonsági Tanács 
titkárának és az orosz titkosszolgálat (FSZB) 
vezetőjének a fia egy állami tulajdonban lévő 

bank élén áll. Szergej Ivanovnak, egy másik 
volt KGB-tisztnek és Putyin egy régi barátjá-
nak a fia az állami tulajdonú Alrosát vezeti, 
amely több gyémántot termel ki, mint bár-
mely másik cég a világon. Mihail Fradkov 
volt miniszterelnök és titkosszolgálat-főnök 
fia egy magánbank vezetője, amely a katonai-
ipari komplexum összetartója. Putyin baráti és 
haveri körének gyerekei sok esetben vezető 
pozíciókat töltenek be a Gazprom cégóriásnál, 
vagy olyan cégek vannak a tulajdonukban, 
amelyeket a Gazprom szerződései tartanak 
fenn. Valamennyien jobbára családnevüknek 
köszönhetően élvezik elfoglalt pozícióikat és 
gazdagságukat. Ugyanakkor ez sebezhetővé 
is teszi őket a generációs változásokkal járó 
politikai változásokkal szemben. Az orosz elit 
egyfolytában arra törekedett, hogy feltétlen tu-
lajdonjogokat biztosítson saját maga számára. 
Andrej Zorin, az Oxfordi Egyetem történésze 
úgy tekint erre a mind testi biztonságot, mind a 
gazdagság generációkon keresztüli átmentését 
biztosító intézmények iránti sóvárgásra, mint 
az egyik fő okra, amely az orosz elitet Nyugat-
Európa utánzására indította.

Az ellenzők
Taktikai különbözőségeik ellenére Alekszej 
Navalnyij és Kszenyija Szobcsak mindket-
ten olyan Oroszországról álmodnak, amelyben 
akár egy rendes európai országban a jogállami-
ság uralkodik. Navalnyij, aki populistaként a 
rendszeren kívülről érkezett, az elit által elide-
genített embereket szólította meg; újraelosztást 
követel és a kormány teljes átalakítását, ahol a 
jelenleg hatalomban lévőket eltiltják a hivatal 
viselésétől. Szobcsak, aki jóval közelebb áll 
a Putyin-uralom kedvezményezettjeihez, úgy 
ígér változást, hogy közben nem tenné ki az 
elitet a megtorlásoknak. E köztes megoldást in-
dokolva ezt mondta: „Ebben az országban min-
den az ő tulajdonukban van – dollármilliárdok, 
a hadsereg, a biztonsági szolgáltatások, a leg-
nagyobb cégek. Csak egy társadalmi robbanás 
esetén engednék ki a kezükből, és még akkor is 
valószínűleg az utolsó töltényig harcolnának. 
Putyin azonban nem akar Kadhafi lenni.” Ez a 
realizmus azt a nézetet tükrözi, amely szerint 
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– még az elit gyermekei körében is – meg-
érett az idő a változásra. A harminchét éves 
ellenzéki politikus, Dmitrij Gudkov, akinek 
a koalíciója több mint egy tucat moszkvai 
kerületi önkormányzatban kapott többséget, 
szintén egy volt KGB-alezredes fia. Ő így 
vélekedik: „[Az elit] gyermekei kényelmetle-
nül érzik magukat szüleik árnyékában. Nem 
szeretnék, ha azonosítanák őket ezzel a reak-
ciós szemlélettel, szándékos elszigetelődéssel 
és Nyugat-ellenességgel. Most nem akarják 
üzleti érdekeiket kockáztatni azáltal, hogy a 
nyilvánosság előtt felemeljék szavukat, de 
állandóan jelzéseket kapunk tőlük, hogy a 
mi oldalunkon állnak.” Gudkov és Szobcsak 
jelenleg közös pártot alakítanak.

A kormány hívei, akik a Putyin-érában lettek 
nagykorúak és jól jártak támogatásával – a ká-
derréteg, ahonnan a technokraták származnak, 
akik reményei szerint majd megerősítik a rend-
szert – Putyinban az állam újjáépítőjét látják. De 
ők is érzik a változás szelét. Gleb Pavlovszkij 
szavával élve: „élhetővé akarják tenni a [rend-
szert]”. Így tett azonban Gorbacsov is, amikor 
hatalomra került. Viszonylag újabb keletű ez 
az érdeklődés a változás előidézése, illetve irá-
nyítása iránt az előnyökből való részesedés 
puszta élvezete helyett. A kétezres években 
Gorbacsov unokái nem túlzottan érdeklődtek a 
politika iránt. A magasba szökő jövedelmeket, 
a megnyíló IKEA áruházakat, a Moszkva-szerte 
gombamódra szaporodó kávéházakat, bárokat 
és éjszakai szórakozóhelyeket nem az állam 
vívmányainak tekintették, amelyért hálával tar-
toznak, hanem természetesnek és magától ér-
tetődőnek vették azokat. A hidegháború végét 
nem veszteségként, hanem a normális országgá 
válás folyamatának részeként értékelték. Putyint 
(és körét) bonyolult viszony fűzte a Nyugathoz, 
amelyre nemzedékének jellegzetességei és a 
KGB-nél leszolgált idő is rányomták bélye-
güket. „Az utolsó szovjet generáció tagjaként 
vágyott a nyugati kényelemre és javakra. KGB-
tisztként oltották belé az eszmét, hogy a Nyugat 
ellenség” – mondja Natalia Gevorkyan, Putyin 
életrajzírója. Az eredmény a féltékenység és a 
kisebbségi érzet nehezteléssel vegyes keveréke 
lett, amely az Amerika-ellenességet táplálta.

Gorbacsov unokái számára ezzel szemben a 
Nyugat mindössze egy olyan helynek számí-
tott, ahová ellátogattak. Nem vágytak anyagi 
javaira, mert már megkapták azokat – az intéz-
ményeket és a jogokat akarták. Míg az idősebb 
liberálisok a szemükre vetették, hogy nem 
vesznek részt a politikában és a közéletben, 
ők városi életterük – a parkok, bicikliutak és 
ételudvarok – fejlesztésével voltak elfoglalva. 
Mindez nagyobb hatással volt elvárásaikra és 
érzékeikre, mint a politikai nyilatkozatok. A 
két Putyin-korszak között „helykitöltőként” 
elnökösködő Dmitrij Medvegyev időszaka 
stílusában illett ehhez a városi modernizáci-
óhoz. Az új nemzedék nem túlzottan lelke-
sedett Medvegyev politikájáért, de örömmel 
nyugtázta, hogy az szerette iPadjét használni 
(Putyin büszke arra, hogy soha nem használja 
az internetet). Bár amikor szárnyra kapott a 
szóbeszéd, hogy Putyin visszatér a Kremlbe, 
Medvegyevnek megnőtt az ázsiója – egy olyan 
modernizáció névleges vezetője lett, amelyet 
nem igazán ő indított el, de ahonnan nézve 
Putyin visszatérése hátralépésnek számított. 
Amikor 2011 szeptemberében Medvegyev be-
jelentette az előre megbeszélt hatalmi helycse-
rét Putyinnal, aki miniszterelnöki székben ülve 
töltött egy kormányzati időszakot, elszabadul-
tak az indulatok.

Régi és új stílus
Egy tisztességtelenül befolyásolt parlamen-
ti választás 2011-ben – amely pár évvel koráb-
ban észrevétlenül zajlott volna le – tiltakozáso-
kat váltott ki Moszkvában és más nagyvárosok-
ban: százezrek mentek ki az utcára. Navalnyij a 
közösségi oldalakon át buzdított a részvételre. 
A fiatalok csatlakoztak, köztük az addig a 
politikától távol maradó elit is. A valamikor 
„IT-girl”-ként és valóságshow-sztárként ismert 
Szobcsak kiállt a tömeg elé, és kijelentette: 
„Kszenyija Szobcsak vagyok, és sok veszteni-
valóm van.” Putyin mérgében hátat fordított a 
fiataloknak és az értelmiségnek, és helyettük 
a munkásosztály idősebb tagjait és az állami 
szektorban dolgozókat szólította meg nemzeti 
és hagyományos retorika bevetésével, amely 
sértette a városi elit stílusát és magánszféráját. 
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„Ez volt az a pont, ahol megelégeltem a hely-
zetet – mondja most Szobcsak. – Elkezdték 
elvenni, amink már megvolt.” Vagy ahogy egy 
szovjetellenes propagandáért börtönbe csukott 
író, Andrej Szinyavszkij szellemesen meg-
jegyezte, miután 1973-ban Franciaországba 
emigrált: „a közte és a szovjetrendszer közti 
különbözőségek pusztán stilisztikai természe-
tűek voltak”. Az új nemzedék egyre inkább 
ilyen stílusbeli különbözőségekkel határozza 
meg önmagát, semmint bármiféle politikai 
összetartozás révén. A stílus azonban gyakran 
válik politikává Oroszországban.

Gorbacsov unokáinak soha nem kellett ag-
gódniuk amiatt, hogy pénzszűkébe kerülnek, 
ez pedig azt jelenti, hogy kevésbé fontosak 
számukra az anyagiak. Az 1990-es években 
azt jelentette a siker, ha valaki sofőrt tar-
tott, Londonba járt vásárolni, és méregdrága 
éttermekben vacsorázott. Ma, aki ad magá-
ra, telekocsi-szolgáltatást használ, nyilvános 
előadásokat hallgat a várostervezésről vagy 
éppen Indiában ér el üzleti sikereket. „Jobban 
szeretek biciklin járni Kalinyingrádban, mint 
autózni – tudjuk meg Anton Alikhanovtól, a 
város 31 éves kormányzójától. – Továbbá azt 
sem értem, hogy a beruházók miért akarnak 
pénzt beleölni még három emeletbe egy ház 
esetében, ahelyett, hogy a közterületek gondo-
zásával növelnék ingatlanjaik értékét.”

Értékítéletek
Sokakat ehelyett inkább szakmai sikereik érde-
kelnek, nem pedig a szerzésvágy; az a fontos 
számukra, amin megosztoznak, nem pedig, 
amit birtokolnak. Számukra nem irigylésre 
méltók Putyin haverjai, akik magas kerítések 
mögött laknak, magángépeken repkednek, és 
külön szobát építenek szőrmebundáiknak – 
gúnyosan beszélnek róluk. Gyűlölik az állami 
televízió propagandáját, amely hosszú ideig 
a társadalmi ellenőrzés egyik fő eszköze volt. 
Led Gudkov, a [független orosz közvélemény-
kutató] Levada Központ igazgatója szerint ez 
most jobban idegesíti az embereket, mint a 
stagnáló gazdaság. Egyéni választásaik meg-
szabta online világban élnek. Közvetlen nyel-
ven fejezik ki magukat. Innen ered Jurij Dud 

sikere, akinek milliók nézik YouTube interjúit 
olyan emberekkel, akiknek van valami monda-
nivalójuk, legyenek akár politikusok, színészek 
vagy rapperek. Ez utóbbiak nem kormánypár-
tiak, és nem Kreml-ellenesek, hanem egysze-
rűen a rendszeren kívül helyezkednek el. Még 
egy dolog, ami közös Gorbacsov unokáiban 
és a hatvanas évek embereiben. Gorbacsovot 
tudósok és mérnökök hada támogatta, akiknek 
megvolt az idejük és szakértelmük, de nem 
tudtak távlatokban gondolkozni. Ma a változást 
azoknak az ifjú vállalkozóknak a serege köve-
teli, aki szabályokra épülő, a versenyre nyitott 
rendszert akarnak. Az Ovcsinnyikovhoz hason-
ló emberek számára az üzlet egyfajta tevékeny-
ségi formává vált. A nyíltság pedig mind üzleti 
alapelv, mind fő érték a szemükben.

Ovcsinnyikov a Dodo céget szinte egy va-
lóságshow-ra emlékeztető módon virágoztatta 
fel a Szila Uma (Szellemi tőke) blognak kö-
szönhetően. A beruházók és a fogyasztók valós 
időben figyelhették, ahogy a Dodo szállította 
a pizzát és a nyereséget. „Azt akartuk bebizo-
nyítani, hogy Oroszországban becsületesen és 
takargatnivaló nélkül is végezhetjük dolgun-
kat.” Néhány éven belül a – jórészt internetes 
közösségi finanszírozással létrejött – Dodo 
már tízezer embert alkalmazott. Ovcsinnyikov 
és a hozzá hasonló vállalkozók az átlátható-
ságot nem kockázatnak, hanem a rendszerrel 
szembeni önvédelmüknek tekintik. „Két ország 
létezik egymás mellett – mondja Ovcsinnyikov. 
– Az egyik az okos és energikus embereké, 
akik nyitottá és versenyképessé akarják tenni. 
A másik a biztonsági szolgálat embereié, akik 
fekete terepjáróikon járva csikarják ki a pénzt.” 
A két oldal akkor csapott össze, amikor ez év 
elején Ovcsinnyokovot kábítószer-csempészet-
tel vádolták: egyik pizzériájának személyzete 
bejelentést tett, hogy kábítószert talált az egyik 
vécében, amit valójában rendőri védelem alatt 
álló bűnözők helyeztek oda, azzal a nyilván-
való céllal, hogy vesztegetési ügybe keverjék 
Ovcsinnyikovot és tönkretegyék üzleti vállal-
kozását. Ovcsinnyikov a közösségi oldalakon 
fejtette ki a maga álláspontját a rajtaütésről, 
és a sztori villámgyorsan terjedt. Navalnyij is 
felfigyelt rá, és egyik YouTube videójában is 
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megemlítette. Pár héttel később a vádaskodók 
meghátráltak. Nem mindig végződik így a do-
log. Douglass North „természetes államának” 
logikája egyrészt arra épül, hogy amikor csök-
kennek a bérek, akkor megnő az erőszak jelen-
tősége. Sok fiatal orosz úgy tekint a biztonsági 
szolgálat kínálta állásokra, mint a társadalmi 
felemelkedés egyetlen elérhető formájára. Egy 
nemrégiben készült felmérés szerint a harminc 
év alattiak több mint 75 százaléka vonzónak 
találja a biztonsági szolgálat keretében végez-
hető munkát, 50 százalékuk pedig gyermekeit 
is szívesen látná itt. Oroszország jövőjét pedig 
az határozza meg, hogy melyik irányba for-
dulnak feltámadt kísértetei. Sok FSZB [orosz 
belbiztonsági szolgálati] ügynök kétségtelenül 
összecsomagolt bőrönddel vár, hogy átálljon a 
másik oldalra, ha szükséges. Néhányan azon-
ban sokkal határozottabb ideológiát képvisel-
nek, ennélfogva veszélyesebbek.

2017 őszén az „alkotmányos rendet védő és 
a terrorizmus ellen küzdő egység fiatal FSZB-
tisztjei számos anarchistát és baloldali antifa-
sisztát letartóztattak, azzal vádolván őket, hogy 
„az ország politikai rendjét akarták megdönte-
ni”, és kínzásoknak és megaláztatásoknak ve-
tették alá őket. Egy elektrosokkolóval meglőtt 
áldozat a következőket mesélte: „Meg kell ér-
tenünk, hogy egy FSZB-tiszt mindig eléri, amit 
akar.” A közösségi oldalakon látható néhány 
tisztnek a profilja, amelyek ultranacionalista 
nézeteikről árulkodnak. Egyikük ellen sem 
emeltek vádat, vagy bocsátották el a szolgá-
latból. A biztonsági szolgálatok Putyin-érában 
élvezett büntetlensége szöges ellentétben áll 
Gorbacsov vezérelvével, amely szerint az 
egyén élete és az emberi értékek fontosabbak 
az állam céljainál. Gorbacsov unokái visz-
szakövetelik ezeket az értékeket. „A jelenlegi 
államrend nemcsak hogy hozzá nem értő embe-
rekből áll, hanem erkölcsileg sem feddhetetlen 
– mondja Gabujev. – Egy államnak szolgálni 
kell, nem önmagát bálványozni.”

A fiatal elit nehezményezi a mai rendszert 
összetartó színjátékot, képmutatást és cinizmust. 
Ehelyett meggyőződéses hitre és eszmékre vágy-
nak. Ez volt az egyik oka annak, amiért sok orosz 
távol maradt a szavazóurnáktól 2018. március 

18-án. Sem Gabujev, sem Ovcsinnyikov nem 
látta értelmét, hogy elmenjen. Mosztyinszkaja 
másként cselekedett. „A részvétellel jogot for-
málunk arra, hogy a jövőben tehessünk vala-
mit” – mondja. Ahelyett, hogy a jelöltek egyi-
két támogatta volna, szavazócéduláját a ráírt 
üzenettel, érvénytelenül adta le: „Egy nap, még 
ha az nem is mai, mindez meg fog változni.”

(The Economist)

Andrej Melnyikov

Kirill pátriárka csak egyfajta szabadságot 
ismer el – az egyházét

Az Orosz ortodox egyház feje ugyanazon 
a napon prédikált a hatalommal szembeni 
ellenszegülésről, mint amikor Navalnyij is a 
tettek mezejére lépett.

Moszkva és egész Oroszország pátriárkája, 
Kirill kifejtette, hogy az Orosz ortodox egy-
ház pontosan mit tart igazi szabadságnak, 
amely méltó arra, hogy kiálljunk érte. 2018. 
május 5-én a Moszkva egyik kerületében fek-
vő butovói kivégzőhelyen az orosz egyházfő 
egy megemlékezésen prédikált, amely a hívők 
szovjetrendszer alatti elnyomásáról szólt.

A pátriárka beszédét egy János evangéliumá-
ból vett idézettel kezdte, amely arról szól, hogy 
az igazság szabaddá tesz. „Vajon miben rejlik az 
ő szabadságuk? – tette fel a költői kérdést Kirill. 
– Abban, hogy erősebbek voltak a hatalomnál és 
az elnyomás gépezeténél. A hatalom az őket val-
lató, megkínzó, és végül puskacső elé állító em-
berek kezében volt. Ezek megfoszthatták őket 
mozgásszabadságuktól, de nem tudták elvenni 
tőlük a gondolat és a hit szabadságát, valamint a 
választás igazi szabadságát.”

Mindebből ugyanakkor nem következik, 
hogy a pátriárkát megszállta a korlátlan szabad-
ságszeretet szelleme. Ahogy az már eddig is 
számtalanszor megesett, hangsúlyozta, hogy 
az egyház szabadság alatt kizárólag a krisz-
tusi hit megvallását jelentő szabadságot érti. 
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Csakis az ilyen esetekben – amikor az állami 
elnyomás az egyház és a pravoszláv hit ellen 
irányul – szenteli meg jóváhagyásával az orosz 
egyházfő a zsarnoksággal szembeni ellenállást.

A prédikáció szövegét minden kétséget ki-
zárólag már korábban megírták, és egészében 
véve nem tért el a sokéves sablonoktól, de ezen 
a májusi napon a valóság az egyház számára 
nemkívánatos összefüggésben keverte meg a 
pátriárka szavait. Oroszország különböző vá-
rosaiban kormányellenes gyűlések zajlottak, 
amelyeket kegyetlen eszközökkel oszlattak szét 
a rendfenntartó erők. Ráadásul Moszkvában a 
Tverszkaján [a híres vásárlóutcán] a tiltakozók 
bántalmazásakor kozák egyenruhába öltözött 
embereket láttak, ruhájukon pravoszláv egyhá-
zi jelképekkel.

„Ez jelenleg mindennek az alja – pravo-
szláv moszkvai kozákok ikonokkal a hátukon 
békés demonstrálókat ütnek a Moszkva köz-
pontjában” – kommentálta Andrej Kurajev, a 
moszkvai teológiai akadémiáról elbocsájtott 
protodiakónus az Ilja Varlamov közéleti sze-
mélyiség és vállalkozó blogján lévő fotót. 
Szergej Csapnyin, a félhivatalos egyházi lap-
nak, a Moszkvai patriarchátus folyóiratának – 
Kirill által elbocsátott – volt felelős szerkesz-
tője pedig így írt az előző napi Tverszkaja ut-
cai események kapcsán a közösségi médiában: 
„Már több éve folytatódik az orosz ortodox 
egyház »missziója« az OMON, a különle-
ges rendeltetésű rendőri egységek körében. 
Moszkvában új templomot építettek számuk-
ra, vasárnapi iskola működik a felnőtteknek, 
sőt függőségi problémákat segítő, ún. józansá-
gi klub is alakult. Szentpéterváron az OMON-
nak még saját kápolnája is van. A május 5-i 
gyűlés szétzavarásáról készült fotón – való-
színűleg – rendszeres templombajárókat látni. 
A megnyerő ábrázatú pap, Vlagyimir Fedorov, 
a moszkvai székesegyházban szolgál, prédikál 
és látja el lelki táplálékkal az OMON egysé-
gek tagjait. Vajon hogy aludt a múlt éjszaka? 
Ma (május 6-án – Ny. G.) kilenc órakor 
igeliturgiát tart. Ma vajon hányan gyóntak 
és járultak szentáldozáshoz az OMON kom-
mandósai közül? Nem kétlem, hogy a gyónás 
csak a forma kedvéért történt, és senkinek sem 

kell megbánnia a gyerekekkel és a fiatalokkal 
szemben elkövetett »mértéktelen kegyetlensé-
gét«. Nincs kétség afelől, hogy minden »rend-
ben« zajlott, és a kommandósok »egyszerűen 
csak parancsra cselekedtek«. Természetesen 
mindenki szentáldozáshoz járulhatott, az egy-
házi elöljáró fején pedig még csak a gondolat 
se suhant át, hogy a tegnapi történtek után 
pusztán csak a látszat kedvéért valakitől meg 
lehetne tagadni az Úr testét. Továbbá az Isten 
embere a prédikációban ünneprontó módon az 
élő vízről és a szamáriai asszonyról beszélt. 
A kommandósok jámboran keresztet vetettek 
magukra, és meg voltak hatva. Kinek van 
szüksége ilyen egyházra?”

Erre a kérdésre – amelyet valószínűleg már 
sok hívő nem egyszer feltett magának – a pátri-
árkának a butovói kivégzőhelyen tartott prédi-
kációjában lelhető fel egyfajta válasz. Kirill 
„igazi” és „hamis” szabadságról beszél. „Az 
igazi szabadságról szóló szentlecke egyike a 
legfontosabbnak, amelyek Krisztus egyházát 
közvetítik a világnak. Milyen messze esik ez 
a szentlecke a különböző szabadságértelme-
zések sokaságától, amelyekkel az emberiség 
találkozott az elmúlt két évezred folyamán! 
Milyen gyakran kísérték a hamisan értelme-
zett szabadságot szörnyű bűncselekmények 
– ezek egyikévé lett a butovói kivégzőhely 
is. Milyen végtelenül messze esik az iga-
zi szabadság eszméje attól a szabadságtól, 
amely politikai bálvánnyá, jelszóvá vagy az 
emberek leigázásának eszközévé vált.” Úgy 
tűnik, hogy a pátriárka a huszadik század 
forradalmi eseményeire utal, amelyek okozói 
lettek a papság elnyomásának. Ugyanakkor 
ne feledkezzünk el a honvédő kozákok 
szerepéről az akkori forradalmárokkal és a 
felkelt néppel való harcban.

A pátriárka szavaiból arra lehet következtet-
ni, hogy azokban az esetekben, amikor a sza-
badságra törekvés nem szolgálja az egyház 
hasznát, ez effajta indíttatást el kell nyomni. 
A papság jólétét és hatalmát biztosító állam 
soha nem marad ennek az egyháznak a támo-
gatása nélkül. Valószínűleg így értelmezendők 
a pátriárka szavai.

(Nyezaviszimaja Gazeta)
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Bill Gates

Génszerkesztett örök élet                
Hogyan képes a CRISPR átformálni a 

világ fejlődését?

Jelenleg több ember él egészséges, tevékeny 
életet, mint korábban bármikor. Ez a jó hír meg-
lepőnek hangozhat, de rengeteg bizonyíték van 
rá. Az 1990-es évek eleje óta a gyermekhalan-
dóság a felére csökkent. Hatalmas mértékben 
csökkent a tuberkulózis, a malária és a HIV/
AIDS vírus okozta megbetegedések száma. 
A járványos gyermekbénulás 99 százalékkal 
csökkent, amellyel a világ egy súlyos fertőző 
betegség felszámolásának határához érkezett 
– ezt a nagyszerű eredményt csak egyszer si-
került elérnie az emberiségnek, a feketehimlő 
kapcsán. A világ népességének a szegénységi 
küszöb alatt élő része – a Világbank meghatá-
rozása szerint a napi 1,90 dollárnál kevesebből 
élők száma – 35 százalékról körülbelül 11 szá-
zalékra zuhant vissza.

A folyamatos fejlődés ugyanakkor nem el-
kerülhetetlen, de továbbra is rengeteg lesz 
a szükségtelen szenvedés és igazságtalanság. 
2018 végéig ötmillió öt év alatti gyermek fog 
meghalni – többnyire a szegény országokban és 
többnyire megelőzhető okokból. További gye-
rekek százmilliói fognak ezután is feleslegesen 
szenvedni betegségektől és alultápláltságtól, 
amelyek élethosszig tartó értelmi és testi fo-
gyatékosságot okozhatnak. Továbbá több mint 
750 millió ember – főként vidéki gazdálkodó 
családok Fekete-Afrikában és Dél-Ázsiában – 
még mindig rendkívüli szegénységben élnek 
a Világbank becslései szerint. Különösen az 
itteni nők és lányok vannak gazdasági lehető-
ségek híján.

A fennmaradó szenvedés enyhíthető lenne 
azoknak a fejlesztés-támogató programoknak 
és többoldalú együttműködéseknek a finanszí-
rozásával, amelyekről tudjuk, hogy működnek. 
Ezek a törekvések segíthetnek a fejlődés fenn-
tartásában, főként, ha a világ képes lesz jobban 
felhasználni a források elosztásához útmutatást 
nyújtó adatokat. Végül azonban a legmaka-
csabb betegségek és a szegénység okainak 

elhárításához is tudományos felfedezésekre és 
műszaki újításokra van szükség.

Ezek közé tartoznak a CRISPR és más cél-
zott génszerkesztő technológiák. A következő 
évtizedben a génszerkesztés hozzásegítheti az 
emberiséget a globális egészségügyet és fej-
lesztését fenyegető legnagyobb és legégetőbb 
problémák egy részének megoldásához. A tech-
nika nagyban megkönnyíti a tudósok számára 
a jobb diagnosztizálási és kezelési módszerek 
és más eszközök felfedezését azoknak a beteg-
ségeknek a leküzdésére, amelyek még mindig 
minden évben milliókat ölnek vagy nyomo-
rítanak meg, főként a szegények körében. Ez 
felgyorsítja a kutatást is, amely segíthet véget 
vetni a rendkívüli szegénységnek azáltal, hogy 
lehetőséget ad a fejlődő világ gazdálkodói-
nak olyan haszonnövények termesztésére és 
állatok tartására, amelyek táplálóbbak, el-
lenállóbbak és nagyobb a hozamuk. Az új 
technológiákat gyakran kétkedéssel fogadják. 
Amennyiben viszont folytatódik az elmúlt 
néhány évtizedben tapasztalt figyelemreméltó 
fejlődés, elengedhetetlen a tudósok ösztönzé-
se – biztonsági és etikai előírásoknak eleget 
téve –, hogy továbbra is kihasználják az olyan 
ígéretes eszközöket, mint a CRISPR.

Csodálatos ételszaporítás
Ez év elején Skóciába utaztam, ahol az 
Edinburgh-i Egyetem Trópusi állattenyésztés-
genetika és -egészség központjában (Centre for 
Tropical Livestock Genetics and Health) dolgo-
zó kiváló tudósokkal találkoztam. Olyan magas 
szinten álló genomikai kutatásokkal ismerkedtem 
meg, amelyek célja az afrikai mezőgazdasági 
termelők segítése, hogy nagyobb hozamú csir-
két és szarvasmarhát tenyészthessenek. Mint a 
tudósok elmagyarázták, a forró, trópusi környe-
zetben túlélőképes tejelőtehén-fajták általában 
sokkal kevesebb tejet adnak, mint a Holstein-
fríz – amely rosszul viseli a forró helyeket, de 
rendkívül jól tejel mérsékeltebb éghajlaton; ez 
részben köszönhető annak a természetes körül-
mények között előforduló fajtáinak, amelyeket 
a tenyésztők nemzedékek során választottak ki. 
A skóciai tudósok etiópiai, kenyai, nigériai, 
tanzániai és egyesült államokbeli kollégáikkal 
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együttműködve dolgoznak. Azt tanulmányozzák, 
hogy miként lehet a trópusi tehénfajták génjeit 
szerkeszteni, hogy ugyanolyan kedvező genetikai 
adottságokkal lássák el őket, mint amelyek a 
Holstein-frízt is ennyire termékennyé teszik, lehe-
tőség szerint akár ötven százalékkal megnövelve 
a trópusi fajták tej- és fehérjehozamát. Ezzel 
szemben a tudósok a Holstein-fríz génállományá-
nak szerkesztését is fontolgatják egy olyan alfajta 
létrehozását megcélozva, amelynek rövid, sima 
szőrzete lehetővé tenné a szarvasmarha számára 
a hőség elviselését.

Ez a kutatási terület létfontosságú, mert egy 
tehén vagy pár csirke, kecske vagy birka nagy 
jelentőséggel bírhat a világ legszegényebb em-
bereinek életében, akiknek háromnegyede kis 
parcellák megművelésével szerzi élelmét és jö-
vedelmét. Az állattartó gazdák tojást vagy tejet 
adhatnának el, hogy fedezzék napi kiadásaikat. 
Csirkét rendszerint nők szoktak tartani, akik a 
férfiaknál nagyobb valószínűséggel használják 
fel a bevételt a háztartásban szükséges árucikkek 
vásárlására. Az állatállomány biztosítja a gazdál-
kodók családjának a kellő táplálékot, elősegítve 
a gyerekek egészséges növekedését és jó iskolai 
előmenetelét.

Hasonlóképpen, a haszonnövények ter-
mésátlagának növelése alapvető a rendkívüli 
szegénység felszámolását illetően. Fekete-
Afrikában az emberek hatvan százaléka me-
zőgazdasági munkával keresi kenyerét. Mivel 
azonban a térség mezőgazdasági termelékeny-
sége alacsony – Észak-Amerikában ötször ma-
gasabb az alapgabonák terméshozama –, Afrika 
továbbra is nettó élelmiszer-importőr marad. A 
kereslet és a kínálat közti szakadék csak nőni 
fog, ahogy egyre több éhes szájat kell táplálni. 
Afrika népessége 2050-re várhatóan több mint 
duplájára fog emelkedni, elérve a 2,5 milliár-
dot; élelmiszertermelésének pedig meg kell 
felelnie ennek a növekedésnek, hogy minden-
kinek jusson étel a kontinensen. A probléma 
ráadásul még tovább fog súlyosbodni, ahogy 
a klímaváltozás a kistermelők megélhetését 
fenyegeti Afrikában és Dél-Ázsiában.

A bőségesebb és ellenállóképesebb termés-
sel kecsegtető génszerkesztés nagy tömegben 
életmentő lehet. A technika eredményei már 

kezdenek megmutatkozni, valamint vonzza a 
köz- és magánbefektetőket, és nem is rossz ügy 
érdekében. A tudósok haszonnövények olyan 
tulajdonságainak kifejlesztésén munkálkodnak, 
amelyek serkentik növekedésüket, csökkentik 
a műtrágyák és rovarirtószerek szükségességét, 
gazdagítják tápértéküket, és ellenállóbbá teszik 
a növényeket aszályok és forróság idején. Már 
sok, génszerkesztéssel feljavított növény fej-
lesztése és tesztelése folyik e téren: hosszabb 
ideig tárolható gomba, kevesebb akrilamidot 
(egy esetleges rákkeltőt) tartalmazó burgonya 
és egészségesebb olajat adó szójabab.

A Bill & Melinda Gates Alapítvány már egy 
évtizede támogatja azokat a kutatásokat, ame-
lyek a mezőgazdaságban próbálják hasznosíta-
ni a génszerkesztést. Az általunk finanszírozott 
első projektek egyikében az Oxfordi Egyetem 
tudósai feljavított rizsfajtákat fejlesztenek ki, 
amelyek közül az egyiket C4 rizsnek hívják. A 
génszerkesztés és más eszközök segítségével 
az oxfordi tudósok képesek voltak a növény 
leveleiben újrarendezni a sejtszerkezeteket, és 
ezáltal a C4 fotoszintézisét figyelemre méltó 20 
százalékkal hatékonyabbá tették – e folyamat 
során a növények a napfényt étellé változtatják. 
Az eredmény egy olyan haszonnövény lett, 
amelynek nemcsak a terméshozama magasabb, 
hanem a vízigénye is kisebb. Ez kedvező az 
élelmiszerbiztonság, a gazdálkodók megélhe-
tése és a környezet szempontjából is, továbbá 
a kistermelőket segíteni fogja a klímaváltozás-
hoz való alkalmazkodásban.

A növények, sőt állatok génszerkezetének 
effajta megváltoztatása nem új a nap alatt. Az 
ember már évezredek óta művelte ezt szelek-
ciós nemesítés címén. A tudósok az 1970-es 
évek elején kezdték el összekeverni a DNS-
molekulákat, ma pedig a géntechnológát szé-
les körben használják a mezőgazdaságban 
és a gyógyászatban, az utóbbiban az emberi 
inzulin, hormonok, vakcinák és sok gyógy-
szer tömeges előállítására. A génszerkesztés 
abban más, hogy nem hoz létre transzge-
nikus növényeket vagy állatokat – ami azt 
jelenti, hogy itt nincs szó különböző szer-
vezetekből származó DNS-ek összekeveréséről. 
A CRISPR-technikában az enzimeket a DNS 
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egy szakaszának célbavételére és kivágására 
használják, vagy pedig annak más módokon 
való megváltoztatására, amelyek kedvező, il-
letve hasznos tulajdonságokat eredményeznek. 
A legfontosabb pedig, hogy a CRISPR sokkal 
gyorsabbá és pontosabbá teszi az innovációk 
terén a felfedezéseket és a fejlesztést.

Vessünk véget a maláriának!
A globális egészségügyben a génszerkesztés 
az egyik legígéretesebb módon a malária-kuta-
tásokban alkalmazható a közeljövőben. Bár az 
utóbbi évtizedekben jelentős mértékben csök-
kent a maláriás halálesetek száma a rovarir-
tóval kezelt szúnyoghálóknak és hatásosabb 
szereknek köszönhetően, az élősködő okozta 
betegség még mindig rengeteg áldozatot szed. 
Évente körülbelül 200 millió maláriás fertőzést 
regisztrálnak, amely mintegy 450 000 ember 
halálát okozza, akiknek hetven százaléka öt 
év alatti gyerek. A betegséget túlélő gyerekek 
gyakran maradandó szellemi és testi károsodá-
sokat szenvednek. A felnőtteket a malária okozta 
magas láz, a hidegrázás és a vérszegénység 
akadályozhatja a munkavégzésben, a családokat 
pedig a betegség és szegénység ördögi körébe 
taszítja. Az emberi szenvedésen túl a gazdasági 
költségek is megdöbbentőek. Fekete-Afrikában, 
amely az összes maláriás megbetegedés kilenc-
ven százalékának a melegágya, a betegséggel 
kapcsolatos közvetett és közvetlen költségek 
becslések szerint a GDP 1,3 százalékát teszik ki 
– ez nagymértékben visszaveti az olyan országo-
kat, amelyek azért küzdenek, hogy kiemelkedje-
nek a szegénységből.

Megfelelő finanszírozással és a meglévő meg-
közelítéseket felhasználó okos beavatkozások-
kal a malária nagyrészt megelőzhető és kezelhe-
tő – de nem tűnik el teljesen. A megelőzés mai 
eszközeinek, mint például a rovarok és lárváik 
lepermetezésének csak ideiglenes hatása van. 
A malária kezelésének bevett jelenlegi módja 
– az artemizininből (egy a hagyományos kí-
nai gyógyászatban használt növényből) kinyert 
vegyületből származó gyógyszer – enyhítheti 
a tüneteket, de hátramaradhat utána az emberi 
szervezetben a malária parazitájának egyik for-
mája is, amelyet még mindig terjeszthetnek a 

szúnyogok. A helyzetet súlyosbítja, hogy a ma-
lária parazitája ellenállóvá vált a gyógyszerekkel 
szemben, a szúnyogok pedig a rovarirtókkal 
szemben fejlesztenek ki rezisztenciát.

A malária ellen irányuló erőfeszítéseknek 
továbbra is a meglévő eszközöket kell kiak-
názniuk, de a felszámolás felé haladva számos 
területen tudományos és technikai előrelépésre 
lesz szükség. Például, kifinomult térinformatikai 
felügyeleti rendszerek számítógépes modelle-
zéssel és szimulálással megtámogatva lehetővé 
teszik, hogy a malária ellen folytatott küzdelmet 
a helyi viszonyokhoz igazítsuk. Fontos szerep 
juthat a génszerkesztésnek is. Több mint 3500 
ismert szúnyogfaj létezik a világon, de közülük 
csak néhányan képesek a malária parazitájának 
terjesztésére emberek között. Csak a nőstény 
szúnyogok terjeszthetnek maláriát, ezért a ku-
tatók a CRISPR-t használták fel, hogy sikerrel 
hozzanak létre „önző géneket” [gyors önter-
jesztő DNS-darabokat] – örökölhető módon 
átszerkesztve a génjeiket – amelyek terméket-
lenné teszik a nőstényeket, vagy többnyire hím 
utódok létrehozására teszi őket hajlamossá. A 
tudósok a CRISPR alkalmazásának más módjait 
is vizsgálják, hogy gátolják a szúnyogok malá-
ria-terjesztő képességét – például, olyan géneket 
vezetnek be, amelyek elpusztítják a parazitákat, 
miközben azok a szúnyog bélrendszerén át a 
nyálmirigyei felé haladnak; a fertőzések ezen 
az úton terjednek át leginkább az emberre. 
Hasonlóan, az eszköz ígéretesnek bizonyulhat 
más, szúnyogok által hordozott betegségek le-
küzdésében is, elég csak a dengue-lázra vagy a 
Zika-vírusra gondolnunk.

Mindenesetre még több évbe kerülhet, míg 
génszerkesztett szúnyogok bármilyen fajtáját 
szabadon engedik terepkísérletek céljából. Bár 
ezelőtt még sok kérdés vár megválaszolásra a 
biztonsággal és a hatékonysággal kapcsolat-
ban, derűlátásra ad okot, hogy az önző gének 
létrehozása a maláriát terjesztő szúnyogokban 
nem bizonyul majd károsnak a környezetre, ha 
egyáltalán annak bizonyul. Ennek az az oka, 
hogy a szerkesztés csak azt a pár fajt célozná 
meg, amely a betegség terjesztője. Továbbá, 
bár a természetes kiválasztódás végül olyan 
szúnyogokat hozna létre, amelyek bármiféle 
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génszerkesztéssel szemben ellenállók szabadon 
kiengedve, a CRISPR jelentőségének egy része 
abban rejlik, hogy felgyorsítja az új megközelí-
tések fejlődését – ami azt jelenti, hogy a tudó-
sok mindig egy lépéssel előrébb tarthatnának.

Az előrevezető út
A génszerkesztés – más új és sok lehetőséget 
magában rejtő technológiákhoz hasonlóan – jo-
gos kérdéseket és érthető aggodalmakat vet fel 
a veszélyforrásokkal és a visszaélésekkel kap-
csolatban. Miként kellene megrendszabályoz-
nunk ezt a technológiát? A génsebészet egyéb 
eljárásainak évtizedekkel ezelőtt megfogalma-
zott szabályai nem feltétlenül illenek ide. Szem 
előtt tartva, hogy a génszerkesztett élőlények 
nem transzgenikusak, az Egyesült Államok 
Mezőgazdasági Minisztériuma észszerűen arra 
a következtetésre jutott, hogy a génszerkesz-
tett növények olyanok, mint a természetben 
előforduló mutációkkal rendelkező növények, 
és így nem tartoznak semmilyen külön szabá-
lyozás alá, és nem vetnek fel külön biztonsági 
aggályokat.

A génszerkesztés emberek és állatok esetében 
bonyolultabb biztonsági és etikai kérdéseket vet 
fel. 2014-ben az Egészségügyi Világszervezet 
irányelveket adott ki genetikailag módosított 
szúnyogok tesztelésére, ideértve a hatékony-
ságról, a biológiai biztonságról, a bioetiká-
ról, valamint a nyilvánosság részvételéről szóló 
szabályozást. 2016-ban az amerikai Nemzeti 
Tudományos Akadémia (National Academy of 
Sciences) a WHO irányelveire és ajánlásaira 
támaszkodott, amikor a felelős magatartás sza-
bályait fogalmazta meg az állatokon végzett, 
önző gén [„gene drive”, önmagát terjesztő gén] 
-kutatásokat illetően. (A Gates Alapítvány ezt a 
munkát társfinanszírozásban végzi a Nemzeti 
Egészségügyi Intézetekkel (NIH), az ezeket 
támogató Foundation for the National Institutes 
of Health alapítvánnyal és az Egyesült Államok 
Védelmi Minisztériumának kutatásokért fele-
lős részlegével (Defense Advanced Research 
Projects Agency, DARPA).) Ezek az ajánlások 
hangsúlyozzák az alapos laboratóriumi kuta-
tások, köztük a meghatározott időpontokban 
történő időközi értékelések szükségességét a 

terepkísérletek megkezdése előtt. Felszólítják 
a tudósokat, hogy mérjenek fel minden létező 
ökológiai veszélyt és hogy tevékenyen vonják 
be a nyilvánosságot, főként azokban a közössé-
gekben és országokban, amelyeket közvetlenül 
érint tevékenységük. Bárhol zajlik génszerkesz-
tésre épülő kutatás, minden kulcsfontosságú 
féllel kapcsolatba kell lépni – tudósokkal, civil 
társadalommal, kormányzati vezetőkkel és helyi 
közösségekkel –, bárhonnan is induljanak el.

A génszerkesztés szabályozásának problé-
mája részben abban rejlik, hogy a különböző 
országok szabályozása és gyakorlata igencsak 
eltérő lehet. Egy összehangoltabb politikai és 
jogi környezet hatékonyabbnak bizonyulna, 
és valószínűleg az általános színvonalat is 
emelné. A nemzetközi szervezetek – és itt külö-
nösen a tudósok szervezeteire gondolunk – se-
gíthetnének átfogó normák megállapításában. 
Eközben a génszerkesztéses kutatás pénzügyi 
támogatóinak gondoskodniuk kell arról, hogy 
– függetlenül a kutatás helyétől – minden az 
előírásoknak megfelelően történjék, ahogy eze-
ket például a WHO és a Nemzeti Tudományos 
Akadémia is megfogalmazták.

A malária génszerkesztéses kutatásai esetében 
a Gates Alapítvány másokkal összefogva segíti 
az egyetemeket és más intézeteket a betegség 
sújtotta térségekben a kockázatértékelésben és a 
tanácsadásban, ahol tájékoztatják a helyi testüle-
teket a kísérletekről és a jövőbeni helyszíni tesz-
tekről. A cél az érintett országok és közösségek 
felhatalmazása arra, hogy vegyék át a vezetést a 
kutatásban, értékeljék a költségeket és hasznot, 
valamint hozzanak megalapozott döntéseket az 
így létrejövő technológiáról: akarják-e alkal-
mazni, és ha igen, mikor.

Végül fontos mérlegelni annak a költsé-
gét és veszélyeit, ha elmulasztjuk feltárni az 
olyan új eszközökben rejlő lehetőségeket, 
mint amilyeneket a CRISPR jelent a globá-
lis egészségügy és fejlődés szempontjából. 
Az újonnan megjelenő technológiák előnyeit 
nemcsak a fejlődő országok lakói számára 
kellene tartogatni, ahogyan a felhasználásuk-
ról szóló döntéseket sem csak nekik kellene 
meghozniuk. Felelősségteljes használat mellett 
a génszerkesztés milliók életét mentheti meg, 
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és emberek milliói számára teremthet esélyt a 
szegénységből való kilábalásra. Tragédia lenne 
ennek a lehetőségnek az elszalasztása.

(Foreign Affairs)

Rafael Huber

Hogyan veszik célba az algoritmusok 
önértékelésünket

Magatartásunk manipulálása a digitális térben 
tényleges veszélyeket rejt magában. Nem azért, 
mert mások tudhatnak meg rólunk új dolgokat, 
hanem mi magunk is

Kevés pillanat él olyan maradandóan a szü-
lők emlékezetében, mint a pozitív terhessé-
gi tesztre vetett első hitetlenkedő pillantás. 
Kezdetben még nyugtalanul kételkednek, 
majd legkésőbb az első harmad után a nő-
gyógyásznál kiderül az örömteli bizonyosság: 
Szülők leszünk! Nagyjából ezzel egy időben 
finom változások zajlanak az anya életében. 
Vitaminkészítményeket kezd szedni, mellőzi 
az esetlegesen toxikus anyagokat. Körülbelül 
három hónap múlva elkövetkezik a nagy pil-
lanat: a szigorú titokként őrzött boldogságot 
büszkén kinyilvánítják a külvilág előtt. Addigra 
a szupermarket valószínűleg már rég tudomást 
szerez erről. A bevásárlási szokások változá-
sai feltűnnek az algoritmusának. Gyorsan és 
célirányosan a megfelelő csoportba helyezi 
őket. Valami ehhez hasonló történt az Egyesült 
Államokban, amikor egy kiskorú megdöbbent 
apja egy babaholmikról szóló, személyre sza-
bott hírlevélen keresztül – véletlenül – értesült 
lánya terhességéről. Napjainkban mindannyi-
unk számára ismerősek az effajta történetek 
az algoritmusok birodalmából. Azonban csak 
lassan ébredünk fel Csipkerózsika-álmunkból. 
Fokozatosan eluralkodik rajtunk a félelem, 
hogy hataloméhes szoftveróriások játéksze-
reivé válunk számunkra fontos döntéseink 
manipulálása által. Az algoritmus ismer min-
ket. A Facebook legújabb adatbotránya még 

egyszer nyomatékosan felhívta erre a figyel-
münket szinte egyidőben az EU általános adat-
védelmi rendeletének bevezetésével.

A manipuláció és a befolyásolás nem új 
jelenségek. Kommunikációnk alaptulajdonsá-
gát, az emberi lét állandó elemét képezik. A 
befolyásolás nem új, legfeljebb annak mértéke. 
Továbbá újdonságnak számít, bármilyen kevés 
is szükségeltetik ma ehhez, hogy tényleg so-
kat megtudjunk magunkról. Ez a kevés pedig 
milyen könnyen elérhető a digitális térben. 
Ahogy az sem igazán új, hogy a magatartás-
ból következtetéseket vonjunk le személyekre 
vonatkozólag. Míg korábban időigényes, néha 
hibás kérdőívek önkéntes alapú kitöltésére volt 
szükség, a mai adatpszichológusok algoritmu-
sai megelégszenek már 250 hanyagul hátraha-
gyott lájkolással, hogy személyünket életünk 
párjánál is jobban bemérjék. Személyünk kate-
gorizálására sokféle modell létezik, jobbak és 
rosszabbak is. A következő két amerikai szo-
ciálpszichológus, Joseph Luft és Harrington 
Ingham egyszerű modelljére támaszkodik. 
A személyünkről meglévő teljes tudás eszerint 
négy mezőre tagolódik: számunkra és mások 
számára is ismert (közszereplő), számunkra 
ismert / másoknak ismeretlen (magánszemély), 
számunkra ismeretlen / másoknak ismert (vak-
folt), illetve számunkra és mások számára is 
ismeretlen (ismeretlen).

Az adatvédelemről szóló, heves érzelmeket 
kiváltó vita abból a félelemből táplálkozik, 
hogy valaki behatol a magánszemély mező-
jébe. A számunkra ismerős, gyenge és sebezhe-
tő oldalaink akaratunk ellenére nyilvánosságra 
kerülnek, és rejtett manipulációra adnak lehe-
tőséget. Mi történik akkor, ha az igazi veszély 
abban áll, hogy olyan mezőkbe hatolnak be, 
amelyek magunk számára is ismeretlenek? Saját 
életünk szemlélete igen jelentős részben mások 
értelmezett, átgondolt és megrostált visszajelzé-
seiből kristályosodik ki. A vakfoltok csökken-
tése által elmélyült önismerethez jutunk. Míg 
a visszajelzések korábban kizárólag másoktól 
érkeztek, ma az algoritmusok sokkal gyorsab-
ban, gyakrabban, kéretlenül és mindenekelőtt 
pontosabban sorolnak be bennünket. Még ha 
talán más szándékkal történik is: a besorolások 
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csoportokat hoznak létre. Ezek korántsem min-
dig mentesek az értékítélettől. Az adatleszívó 
fitnesz-karpántok legnagyobb veszélye nem is a 
magasabb betegbiztosítási díjakban rejlik kevés-
bé sportos életmódunk esetén, hanem a belőlük 
kicsengő egyértelmű visszajelzésben, hogy nem 
vagyunk edzettek. Az algoritmusos felmérések 
egyre bővülő lehetőségei nemcsak egyéni létünk 
egyre nyilvánosabbá válásához vezetnek, hanem 
kíméletlenül szembesítenek saját magunkkal is.

Amíg az egzakt – bizonyítható tételeken 
nyugvó – tudományok régebben kizárólag a 
körülöttünk lévő világgal foglalkoztak, ma 

mind mélyebbre hatolnak az emberi lélek 
tanulmányozásában. A saját magunkkal való 
találkozás felettébb kellemetlen lehet. Önök 
közül vajon ki vizsgáltatta meg a DNS-
ét az örökletes betegségek szempontjából? 
Éppolyan kevéssé szeretné legtöbbünk nor-
mától elütő személyiségjegyeit és viselkedés-
beli jellemzőit minősítve látni. Mi más marad 
akkor hátra, mint a tagadás és a titkolózás? 
Vagy esetleg: több tiszteletet érdemelne az 
emberi egyéniség?

(Neue Zürcher Zeitung)
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Első alkalommal adták át a Tőkéczki László-díjat

Keresztes Ilona, a Kossuth Rádió munkatársa, a Vendég a háznál című műsor főszerkesztője 
kapta elsőként a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által alapított Tőkéczki László-díjat; 
az elismerés ünnepélyes átadóját Budapesten tartották az MTVA Kunigunda utcai székházá-
ban 2018. szeptember 24-én. A kitüntetés odaítéléséről háromtagú testület (kuratórium) dön-
tött, amelynek tagjai Vaszily Miklós, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 
vezérigazgatója, Dobos Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató vezérigazgatója, valamint a 
Magyar Művészeti Akadémia által delegált Kucsera Tamás Gergely főtitkár, Folyóiratunk 
főszerkesztője voltak. Ők nyújtották át az elismerést Keresztes Ilonának, aki az elismerő 
oklevél mellé egy egyedi tervezésű herendi vázát, valamint pénzjutalmat kapott.

A Tőkéczki László-díjjal az MTVA azokat a kollégáit szeretné elismerni, akik kiemelke-
dő teljesítményt nyújtottak, főleg az ismeretterjesztésben, így mintegy szellemi örökösei 
Tőkéczki Lászlónak. A Díjjal a jövőben is azokat a műsorkészítőket tüntetik ki, akiknek a 
munkája kimagasló értéket képvisel, akik „hozzájárulnak a Közszolgálati Kódex és a nem-
zeti közösség értékteremtéséhez”.

Idén, a családok évében azt a kollégát jutalmazta a kuratórium, aki leginkább az otthonte-
remtés, a család és a gyermeknevelés terén képvisel kimagasló értéket. Keresztes Ilona mélta-
tásakor Mucsányi Marianna, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója hangsúlyozta, hogy a Vendég 
a háznál emblematikus produkcióvá vált: több mint huszonöt éve tanítja a felnőtteket arról, 
miként bánjanak jól egymással és a gyermekeikkel.

Az elismeréssel a közszolgálati médiatársaság méltó emléket állít a Duna Televízió alapí-
tó kurátorának, a közmédia sok műsora házigazdájának, a Valóság néhai főszerkesztőjének, 
Tőkéczki Lászlónak.

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat vezetése és Szerkesztőségünk szívből gratulál a 
Díjazottnak, erőt és derűt kívánunk jövőbeni munkájához!


