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egyházakat a nácik ellen. Hat évvel ezelőtt egy 
nő kijelentette, hogy Bell püspök gyermekko-
rában molesztálta. Tekintettel arra, hogy 1958-
ban meghalt, a kivizsgálás nehéz volt, ennek 
ellenére az egyház bocsánatot kért és kártérítést 
adott. Ez hamarosan közfelháborodást váltott 
ki, kifogásolva, hogy bármiféle bizonyíték 
nélkül mocskolták be Bell püspök nevét. Sok 
anglikán magát az érseket hibáztatja, hogy nem 
megfelelően járt el az ügyben.

„Ez nagyon-nagyon fájdalmas eljárás volt – 
mondja. – Nem utolsósorban azért, mert Bell 
püspököt tartottam – és tartom – egyik nagy 
példaképemnek.” A kudarccal végződő kivizs-
gálást egy sokkal tágabb értelemben vett prob-
léma részének látja. „A második világháború 
óta az anglikán egyház valószínűleg ott követte 
el legnagyobb mulasztását, hogy nem kezelte 
megfelelően a visszaélések feltárását. Amikor 
elvállaltam ezt a feladatot, fogalmam sem volt 
róla, hogy milyen súlyos a helyzet.”

Akkoriban, mesélte, csak egy félidőben dol-
gozó munkatársa volt, aki országos szinten 
foglalkozott ilyen ügyekkel az anglikán egy-
házban. „Országos költségvetésünk nagyjából 
évi 50 000-100 000 font (18-36 millió forint) 
volt évente. Jelenleg 7 millió font (2 és fél 
milliárd forint) körül van. Továbbra is sok 
minden nyugtalanít a rendszerben. Szerintem 
lassú. Még nem találtuk meg a módját annak, 
hogy megfelelő módon foglalkozzunk a pa-
naszosokkal és komolyan vegyük őket, odafi-
gyeljünk rájuk, ne pedig azt mondjuk nekik, 
hogy tartsák a szájukat és menjenek innen, amit 
évtizedeken át tettünk. Ez gonoszság volt; több, 
mint csupán helytelen dolog: mélyen gonosz 
tett. Ugyanakkor arra sem találtunk megoldást, 
hogy törődjünk azokkal – vagy azok családjá-
val –, akiket megvádoltak, vagy bepanaszol-
tak.” Bell püspök ügye az a „kiemelkedő eset”, 
amely rámutat, hogy az egyház nem „cseleke-
dett helyesen”, mondja Justin Welby.

A sussexi rendőrség néhány hetet szánt az 
eset kivizsgálására, majd megszüntette az el-
járást Bell püspök ellen. Az anglikán egyház 
vizsgálódása már két éve tart. Nem tudná meg-
gyorsítani a dolgok menetét? „Nem tehetem, 
mert független módon zajlik. Ez beavatkozás 

lenne.” És mi a helyzet azokkal az egyházi 
épületekkel, ahonnan eltávolították Bell püs-
pök nevét? „Megértem, hogy miért tették ezt az 
emberek a jelenlegi körülmények között. Meg 
kell találnunk a helyes módot a haladéktalan 
cselekvésre és az igazságszolgáltatásra, de ez 
még nem történt meg.”

A magánember, akivel beszélgetek, igencsak 
különbözik a címlapokon szereplő Welby püs-
pöktől. Politikai közbelépéseiben harciasnak, 
sőt fellengzősnek hangzik. A beszélgetés során 
rögtön elismeri, hogy az ilyen kérdések ritkán 
egyértelműek. A legtöbb nullaórás szerződéssel 
nincs semmi baj, mondja. „Mindkét oldalról 
lehet érvelni” a menekültek csónakjainak visz-
szafordításáról, ha kevesebb halálesethez vezet. 
A jóléti reformot illető kritikája ellenére támo-
gatja a program egészét. S míg Justin Welby a 
brexit ellen van, soha nem állítaná, hogy Isten 
az egyik oldalon áll, vagy hogy az egyik vagy 
másik oldal jelenti az Istent.

„Ezek nem olyan kérdések, amelyek meg-
szabják, hogy keresztények vagyunk-e. 
Kereszténységünk csakis a Jézus Krisztusba 
vetett hitünkön múlik” – zárja beszélgetésünket 
Justin Welby.

(The Spectator)

Andrea Bornhauser

Együnk sáskát, tücsköt, bogarat–  
itt az új szuperfood

Az ehető rovarok divatját éljük ma. Valóban 
a lisztkukacok, tücskök és szöcskék jelen-
tenék az új szupertáplálékot? Ellátogattunk 
egy rovarfőző-tanfolyamra.

„Csukjuk be a szemünket, és essünk túl raj-
ta” – gondolom, miközben az előételnek szánt 
harapnivalókkal teli tálkák előtt állok. Pirított 
és fűszerezett tücskök, szöcskék és lisztkuka-
cok vannak rajtuk. „A fehérborhoz éppolyan jól 
illik egy kis rovar-rágcsálnivaló, mint a mogyo-
ró” – próbál nekem kedvet csinálni Timothée 
Olivier, a rovarfőző tanfolyamok vezetője. 
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Olivier az öt éve alapított Essento svájci startup 
vállalkozás munkatársa, amely segített kijárni az 
utat ahhoz, hogy a rovarokat élelmiszerként en-
gedélyeztessék. A zürichi Mühle Tiefenbrunnen 
kulturális központban a mostanihoz hasonló 
négyórás tanfolyamokon történik a rovarokkal 
kapcsolatos felvilágosítómunka.

Egyszer mindennek eljön az ideje
Azaz, félre az undorral! Egyébként is csak fej-
ben létezik. Miután már beleharaptam a ropogós 
szöcskébe, szénaíz terjed szét a számban, amely 
a végén dióízűvé vált, és igencsak idő kellett, 
hogy hozzászokjak. Az ínyemhez odatapadt egy 
szárny. A bemutató alatt, nem sokkal, mielőtt 
sorra kerültem volna, végül sikerült eltávolíta-
nom, és így figyelni tudtam a többi résztvevőre.
Például Alissiára, az ínyenc-rovat szerkesz-
tőjére, aki azt állítja magáról, hogy mindent 
megeszik, legutóbb kukacokat Ecuadorban, 
amelyeknek állítólag szalonnaízük volt. Vagy 
Sandróra, aki azt mondta, hogy ez idáig nem 
önszántából nyelt le rovarokat, mégpedig mo-
torozáskor. Vagy Pascalra, aki szakácsnak ta-
nul, és már kipróbálta a rovarburgert, most 
pedig azt fogja megtapasztalni, hogy milyen 
lehetőségek kínálkoznak még a konyhában 
„ezekkel a jószágokkal”.

A rovarok bekerülnek a főáramlatba
„Van belőlük bőven” – mondja Olivier a közös 
vacsora étlaptervére utalva, amelyet legvégül a 
különböző főzőállomásokon készítünk majd el 
– az egyszerű rovarsnack-keveréktől a teriyaki 
sáskanyárson, a lisztkukacos szénalevesen és 
a tücsök-szendvicskrémen át a nyári tekercse-
kig és a lisztkukacos pralinékig. A fagyasztva 
szárított és felengedett rovarokkal együtt már 
minden elő van készítve.

A nagykereskedők is beszállnak
Időközben a szupermarketek polcaira is felke-
rültek az ehető rovarok – a média és a táplálko-
zástudományi szakemberek előszeretettel hir-
detik őket a jövő szuperételeként”, az ínyencek 
éttermeiben és sok új szakácskönyvben pedig 
ízléses elrendezésben láthatók. A vállalkozó 
szellemű kisebb bioboltok és csemegeüzletek 

után világszerte egyre több nagykereskedő 
bővíti választékát ehető rovarokkal. Svájcban 
is ez zajlik éppen.
2017 májusa óta a három rovarfajta, a tücsök, a 
lisztkukac és a sáska törvényesen engedélyezett 
élelmiszerré váltak, és kereskedelmi forga-
lomba hozhatók. Még ugyanabban az évben 
kezdett szerepelni a Coop-boltok kínálatában 
az Essento-féle rovarburger és rovar-müzli-
szelet, amelyet követtek az egész rovarokat 
és mogyorókat tartalmazó snack-keverékek. 
Néhány hónapja a Migros szupermarketlánc 
is kínál már sajátmárkás „Mi Bugs” szárított 
rovartermékeket – csinosan és kedvcsinálóan 
becsomagolva, ahogy ez ma szokás.

Antibiotikum nélküli tenyészállatok
Az Essento termékei számára a rovarokat 
többek között a – még kis számú – svájci 
biogazdaságból szerzi be. „Feltételül szabjuk, 
hogy a kukacok nagyok, aranyszínűek és egész-
ségesek legyenek, és ne kezeljék őket antibio-
tikummal” – tudjuk meg Timothée Oliviertől. 
A svájci biogazdaságokban, amilyen az Aargau 
kantonban lévő Endingenben is található, az 
állatokat függőlegesen egymásra helyezett fió-
kokban tenyésztik körülbelül két hónapig, majd 
a hőmérséklet lassú csökkentésével először 
elkábítják, és végül megfagyasztják őket.

„A körülményes feldolgozás és a kis mennyi-
ség miatt a rovarok még mindig közel ugyan-
olyan drágák, mint a hús vagy a szója” – tudjuk 
meg Oliviertől. Másrészt a mennyiséget tekintve 
kevesebb rovarra van szükségünk, hogy jóllak-
junk: „Magas fehérjetartalmuknak köszönhető-
en hamar eltelítenek bennünket.” A rovarokat 
olyan ipari melléktermékekkel etetik, mint pél-
dául a sörfőzés után maradó sörtörköly, vagy a 
zabpehely és a búzakorpa, amely két utóbbi a 
malomipar melléktermékeként keletkezik. Vagy 
görbe sárgarépákkal és ütődött almákkal, ame-
lyeket már senki nem akar megvásárolni.

A rovarok akár hiánypótló terméket is 
jelenthetnek
A háttérben álló nagykereskedők és a vonzó 
csomagolásba bújtatott termékek ellenére a liszt-
kukacok, tücskök és sáskák nem igazán váltak 
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elterjedtté a fogyasztók szélesebb körében. A 
Coop sajtóirodája szerint a közönség ez idáig 
elégedett volt az értékesítést illetően, hisz a 
rovarételek jövőjében, még ha ezeket először 
hiánypótló termékként is tartják majd számon. 
Míg Afrikában, Ázsiában és Dél-Amerikában 
évszázadok óta az élelmiszerek között szerepel-
nek a rovarok, Észak-Amerikában és Nyugat-
Európában még mindig nehezen fogadják el a 
négynél több lábbal megáldott állatkák fogyasz-
tását. Bár a tizenkilencedik század második fe-
lében Svájcban is népszerű volt még – példának 
okáért – a cserebogárleves, a rovarokról, mint 
betegséget terjesztő kártevőkről kialakult kép 
továbbra is mélyen belénk rögzült, és sok em-
berből viszolygást vált ki.

Hogy fog több mint kilencmillió ember 
jóllakni?
Eközben sok minden szól a rovarok, mint új 
szupertáplálék mellett, különösen jelenleg, 
amikor az avokádónak ennyire rossz hírét 
keltik. A rovarok ugyanis az emberiség egyik 
legrégibb fehérjeforrásának számítanak. A 
bennük lévő vitaminokkal és nyomelemekkel 
együtt ideális esetben még a húsnál is gaz-
dagabbak lehetnek tápanyagban, valahol a 
diófélék és az avokádó között helyezkedve el.

Egyébiránt környezetet is jobban kímélik, 
mert a rovaroknak a tenyésztés során jó-
val kevesebb vízre, táplálékra és helyre van 
szüksége, mint az elterjedt tömeges állattar-
tásnak, amely irdatlan mennyiségű erőforrást 
emészt fel az iparszerű mezőgazdaságban, 
és ami az Egyesült Nemzetek Élelmezési és 
Mezőgazdasági Szervezete szerint az összes 
üvegházhatású gáz kibocsátásának kerek egy-
ötödéért felelős.

Rovarok hús helyett – ez lenne a jövő útja?
Még ha egy igazán divatos életstílusról van is 
szó, a rovarétel-hóbort mélyén a világszintű 
éhezés fontos témája húzódik meg: Hogyan 
fogunk a jövőben több mint kilencmillió em-
bert jóllakatni? Nem lenne-e észszerűbb, hogy 
fehérjeigényünket a környezetre káros hús he-
lyett hernyókkal, lisztkukacokkal és más rova-
rokkal fedezzük? Nem lenne-e ez mégiscsak 

megfelelő alternatíva különösen azoknak az 
embereknek, akik kevesebb húst akarnak fo-
gyasztani?

Kedvezőtlen ellenmozgalom
Említésre méltó Patrick Zbinden kulináris szak-
értő véleménye is, aki már 2000 óta foglalkozik 
a rovarételek témájával. Miután a szabadúszó 
újságíró svájci lakásában csaknem húsz év-
vel ezelőtt maga is rovarokat tenyésztett, és 
főzőtanfolyamokat tartott, ma némiképp józa-
nabbul látja a dolgot. „Többé sajnos már nem 
hiszem azt, hogy a világ javulni fog, pusztán 
csak azért, mert jóléti társadalmunkban most 
táplálékforrást fedeztünk fel a rovarokban” – 
mondja Binden.
Ugyanis épp ennek az ellenkezője zajlik most 
például Ázsiában és Dél-Amerikában, ahol sok-
éves hagyományra tekint vissza a rovarevés: 
„Ott a növekvő jóléttel együtt emelkedik a hús 
iránti igény, mert a húsfogyasztás sok helyen 
még mindig státuszszimbólumnak számít.”

Majának, a méhecskének köszönhetően na-
gyobb az elfogadottság
Ennek ellenére jó ötletnek találja, ha nyitottan 
kezeljük a rovarkérdést, feltéve, ha a tücskök, 
sáskák és társaik nem a hatásvadászat mutatós 
céljait szolgálják: „Ki merem jelenteni, hogy 
épp a fiatalabb nemzedék nem viszonyul ennyire 
fóbiásan a rovarokhoz”. A gyerekek ma az Egy 
bogár életéhez hasonló filmek és olyan kedves 
rovarfigurák társaságában nőttek fel, mint Maja, 
a méhecske. Jelenleg a dolgok újragondolása 
zajlik. „Emlékszünk még arra, hogy milyen 
gyanakvással szemléltük a rákokat, amelyek 
egyébként biológiailag ugyanahhoz a családhoz 
tartoznak, mint a rovarok?” Vagy az egzotikus 
kivire, amelyet a nyolcvanas években C-vitamin 
bombaként harangoztak be? Mindezeknek az 
élelmiszereknek elvégre időre is szükségük volt, 
míg elfogadásra leltek a konyhánkban.

„Fúj már!”
Közben a kurzuson résztvevők mindegyike 
helyet foglalt a nagy asztal körül. Előttünk 
szépen előkészített tálak és levesestányérok 
állnak, amelyekben részben, már csak nagy 
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odafigyeléssel lehet rovarokat felismerni. Most 
következik a kóstolgatás. Míg főzés közben 
élénk véleménycsere zajlott a tűzhelynél – sok 
fújolástól kísérve –, most a kóstolásnál figyel-
mes csönd állt be. Vagy sokkal inkább kínos 
csönd? Fűrészporszerű rostos állag… Rövid 
körbekérdezés után kiderül, hogy a tanfolyam 
végén sokan úgy vannak, mint én: érdekes 
látni, milyen egyszerű rovarokat felhasználni 
a főzéshez, és ösztönzőleg hat, hogy hányféle-
képpen elkészíthetők. Az ökológiai elgondolás 
is meggyőzően hat számomra.

Taszító tapasztalat
Elmaradt azonban evés közben a nagy rá-
csodálkozás élménye – legalábbis, ami az 
ízvilágot illeti. Vagy túl erősnek érzem a ro-
varok ízét, mint az a tücsökpestónál történt, 
vagy alig érzik ki, mint a nyári tekercsnél vagy 
a levesben. S akkor ott van még az egész állat 
fűrészporszerű rostos állaga. A tanfolyam vége 
után órákkal még megmarad a torokhoz tapadt 
szöcskeszárnyak érzése.

Amikor később otthon a gyerekeimnek né-
hány Tupperware-dobozban hazahozott szöcs-
két és lisztkukacot kínálok csemegeként, bár 
lenyűgözve és alaposan szemügyre veszik őket, 
utána udvariasan visszautasítják. Inkább a mo-
gyoróval teli tál felé nyúlnak.

(Neue Zürcher Zeitung)

Howard W. French

Feljegyzések az alvilágból

Nelson Mandela börtönlevelei (szerkesztette 
Sahm Venter, Zamaswazi Dlamini-Mandela 
előszavával, Liveright, 2018, 620 oldal) című 
könyv recenziója

Nelson Mandela egy beszédében, amelyet 
1990-ben börtönből való szabadulása után 
mondott, a dél-afrikai apartheid-ellenes küzde-
lem nagyszerűségét jellemezte, amelynek veze-
téséért oly sokat tett. „Lábon állva nyertük el a 
békét, nem pedig térden csúszva” – jelentette ki 
nyilvánvaló büszkeséggel.

Mandela 1943-ban csatlakozott az Afrikai 
Nemzeti Kongresszushoz (ANC), és amikor 
a dél-afrikai kormány 1960-ban törvényen kí-
vül helyezte azt (hetekkel azután, hogy a 
sharpeville-i mészárlás során mintegy hetven 
tiltakozót öltek meg Johannesburg közelében), 
egyik alapítójává vált az uMkhonto weSizwe 
(’a nemzet lándzsája’) nevű szervezet fegyve-
res katonai szárnyának (MK). (Ez utóbbi soro-
zatos bombázásokba kezdett erőművek és kor-
mányzati épületek ellen; Mandela bebörtönzése 
előtt nem tett kárt emberéletben.) 1962-ben 
Mandela titkos utazások során felkeresett szá-
mos független afrikai nemzetet, és ellátogatott 
Londonba, anyagi segítséget és támogatást ke-
resve az apartheid elleni küzdelemhez, továbbá 
fegyvereket és szabotázsakciókra való kiképzést 
kapott Marokkóban és Etiópiában. Nem sokkal 
hazatérése után letartóztatták, elítélték izgatásért 
és az ország útlevél nélküli elhagyásáért, és öt 
évre bebörtönözték. A rákövetkező évben ismét 
bíróság elé került, ezúttal szabotázsért, és 1964-
ben, negyvenöt éves korában életfogytiglani 
börtönbüntetésre ítélték. Bármilyen kegyetlenül 
hangzik is mindez, sokan arra számítottak, hogy 
halálbüntetéssel sújtják majd.

Azokban a napokban kevesen reménykedtek 
abban, hogy Dél-Afrikában a faji alapú ki-
sebbségi uralom elleni küzdelem olyan békés 
kimenetelű lesz majd, amelyre büszkék lehetnek 
a feketék. Az ország kormányzási rendszere, 
amely jogilag körülbástyázott és erőszakkal 
érvényesített szegregáción és a fehérek kivált-
ságain alapult, ijesztően szilárdnak tűnt akko-
riban, és vezetői eltökéltek voltak az apartheid 
fenntartásában. Dél-Afrika államkincstára csor-
dultig tele volt az ásványkincsekből származó 
jövedelemmel, ami csak növelte önbizalmukat. 
Nem igazán sürgették a változást a nyugati kor-
mányok, amelyek figyelmét elterelte Afrikáról 
a hidegháború keltette megosztottság; még az 
1980-as évek közepén is terroristákként és kom-
munistákként kezelték Mandelát és az ANC-t 
(maga Mandela 2008-ig szerepelt az USA ter-
roristákat felsoroló nemzetközi feketelistáján).

Az a felületes tudás, amely ma sok em-
ber fejében van Mandela erkölcsi bátorságá-
nak és győzedelmeskedésének történetével 


