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Hol volt az Édenkert? Talán Botswanában 
egy napégette sós talajú fennsíkon

A mitokondriális Éva, minden ma élő őse, 
egy eltűnt tó partján lakott

Észak-Botswana a különös ellentétek föld-
je. Menjünk az ország második legnagyobb 
városa, Francistown felől nyugat felé, és ha-
ladjunk el Makgadikgadi, egy fehér sókéreg 
borította síkság mellett, amely az év leg-
nagyobb részében csontszáraz, de a nedves 
évszak alatt hirtelen virágba borul. Hajtsunk 
tovább az úton, és elérkezünk Maunba, a buja 
szárazföldi Okavango-deltavidék szélére; az 
Okavango Dél-Afrika negyedik leghosszabb 
folyója. Kétszázezer évvel ezelőtt azonban 
Makgadikgadit is dús növényzet fedte. Mind 
a síkság, mind a deltavidék egy – Afrikában 
akkoriban a legnagyobb – tó részét képezték, 
amelyet mocsarak vettek körül. Az állatvilág 
számára ez valóságos paradicsomot jelentett – 
és nemkülönben az emberek számára, mivel, 
ha igaz az, amit a legfrissebb kutatások állíta-
nak, ott játszódott az emberiség eredettörténe-
tének egy érdekes epizódja.

Allan Wilson, a Berkeley-i Kaliforniai 
Egyetem egyik kutatója az 1980-as években már 
kellőképpen bizonyította, hogy a Homo sapiens 
afrikai fajként kezdte életútját. Ő fejlesztette ki 
a mitokondriális Éva néven ismertté vált hipoté-
zist a DNS egy sajátos fajtáját vizsgálva, ame-
lyet egy anya ad át a gyermekeinek, érintetlenül 
az ivaros szaporodás folyamatától. Ez az úgyne-
vezett mitogenom független a sejtmagtól, ahol 
a többi gén található. A mitokondriumoknak 
nevezett szervezetekben él, amelyek a valami-
kor szabadon élő baktériumok leszármazottai, 
és amelyek jelenleg egy sejt energiacsomag-
jaként szimbiotikusan viselkednek. Wilson 

kutatásai bebizonyították, hogy napjaink em-
beri mitogenomjainak családfái, az évezredes 
mutációk okozta ágaik oly módon közelítenek 
egymáshoz, hogy ez egyértelművé teszi, hogy 
közös ősük Afrikában élt. Innen származik a 
mitokondriális Éva becenév. Ez a nő semmi 
esetre sem volt az első emberi lény. De minden 
ma élő ember tőle eredeztetheti magát.

Ami igaz Évára, az igaz Ádámra is. Az 
Y-kromoszómán lévő DNS egy része, amely 
keveredés nélkül száll át apáról fiúra, fel-
használható egy szintén Afrikában gyöke-
rező, hasonló fa megrajzolására. Még nem 
sikerült megállapítani, hogy az Y kromoszó-
más Ádámnak pontosan hol volt a lakhelye. 
Azonban, mint a Nature folyóirat hírül adja, 
Ausztráliában a sydneyi Garvan Intézetben 
a Vanessa Hayes vezette kutatócsoport felfe-
dezni vélte, hogy a mitokondriális Éva – vagy 
legalábbis a vele közeli rokonságban álló em-
berek – több tízezer éven keresztül Botswana 
északi részén éltek pompás elszigeteltségben1. 
Az már évek óta ismeretes, hogy Botswana 
északi része a korai emberek lakóhelye volt. 
Makgadikgadi tele van kőszerszámokkal, 
amelyeket paleolit emberszabásúak hagytak 
szanaszét évezredekkel ezelőtt. Nem világos 
azonban, hogy pontosan milyen emberszabá-
súak voltak. Más későbbi leletekhez hasonlóan 
a paleolit eszközök nem fajspecifikusak. Bár 
1,8 millió évvel ezelőtt a Homo erectus, az 
Afrikában és Ázsiában elterjedt korai ember ta-
lálta fel őket, az erectus számtalan leszármazott 
faja is használta, amelynek egyik vonala végül 
elvezet a Homo sapiensig.

1 A magyarul fényes vagy pompás elszigetelt-
ségnek fordított angol splendid isolation ki-
fejezés Nagy-Britannia külpolitikai alapelvére 
utal, amelyet a 19. század második harmadától 
a 20. század elejéig követett: gazdasági ereje és 
szigetország jellege miatt megtehette, hogy távol 
maradt a kontinentális Európától.
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A tavi emberek
Hayes és kollégái feltételezése szerint, bárki is 
élhetett ott annakelőtte, 200 000 évvel ezelőttre 
a Makgadikgadi-tó körüli földet ténylegesen 
a Homo sapiensek foglalták el. A rákövetkező 
70 000 évben ezek az emberek elszigeteltség-
ben fejlődtek, be voltak szorítva szülőföldjükre 
a környező sivatagos vidékek miatt. Míg aztán 
két népességrobbanás során – az egyik 130 000, 
a másik 110 000 éve történt – rászabadultak a 
nagyvilágra. A mitogenetikus családfák úgy 
készülnek, hogy mitogenomokban elírásokat 
keresünk a genetikai „betűkben” – azaz olyan 
helyeket a DNS-ben, ahol egyetlen kémiai bá-
zis különbözteti meg az egyik egyént a másik-
tól. Mivel a mitogenomok nem egyesülnek újra 
a nemi érintkezés során, ezeknek a változások-
nak mindegyike véletlenszerű mutáció ered-
ménye. A mitogenomok összehasonlítása által 
lehetséges kideríteni, hogy milyen sorrendben 
történtek a mutációk. S mivel még véletlensze-
rű folyamatoknak is mérhető átlagaik vannak, 
azt is lehetséges megbecsülni, hogy mikor ke-
letkezett egy bizonyos mutáció. Kövessük idő-
ben visszafelé az emberi mitogenom-fa ágait, 
és akkor közelítenek egymáshoz egy LO-ként 
ismert mitogenom-csoporton. Ez a csoport 
nagyrészt csakis Dél-Afrikára korlátozódik. 
Ez a khoiszán nép jellegzetes mitogenomja; 
a khoiszánok jócskán megelőzték a területen 
mind az Afrika távolabbi északi területeiről 
származó bantukat, mind a tengerentúlról ér-
kező európaiakat. Dr. Hayes és kollégái ezért 
összeszedték az LO valamennyi általuk fel-
lelhető létező változatát, továbbá begyűjtöttek 
198 újat, hogy összesen 1217 variációt tartsa-
nak számon, amelyekből az őselődi fát akarták 
pontosítani.

Mindezzel az információval és a minták 
gyűjtési helyéről szóló adatokkal térképek ké-
szíthetők arról, hogy miként terjeszkedtek a 
közös LO-val rendelkező emberek. Épp ezt tet-
ték Hayes és kollégái. Új fájuk ágai időben kö-
rülbelül 200 000 év ezelőtt közelítenek. Térben 
Észak-Botswanában érnek össze. A fa azt is 
sejteti, hogy az LO-népesség talán 70 000 évig 
élt egy helyen, mielőtt egy része délnyugatra 
költözött, és egy további körülbelül 20 000 

éves további időszakig, mielőtt egy másik része 
északkelet felé vette az útját. Ezt a – két kifelé 
irányuló migráción átesett – elszigetelt népes-
ségről szóló elképzelést támasztja alá Hayes 
kutatótársának, Axel Timmermann-nak a mun-
kája, aki a dél-koreai Institute for Basic Science 
(’Alapkutatási intézet’) vezetője Puszanban. 
Timmermann éghajlatkutatóként ősföldrajzi és 
csillagászati bizonyítékokból kiindulva rakta 
össze Makgadikgadinak és környezetének a 
történetét. Különösen azt vizsgálta, hogy a 
Föld pályájának és a tengelyforgás jégkorsza-
kot okozó eltolódásainak milyen hatása van az 
ottani éghajlatra.

Végkövetkeztetése úgy hangzik, hogy 
ennek az időnek a legnagyobb részében a 
Makgadikgadi tavat sivatag vette körül, de 
hogy ezen a körbeölelő falon kétszer zöld 
folyosók hatoltak át, amelyen át állatok és 
emberek vándorolni tudtak. Az első folyosó 
130 000 évvel ezelőtt nyílt délnyugat felé, a 
második pedig 110 000 évvel ezelőtt északke-
leti irányba. Ily módon egybevágni látszanak a 
mitogenetikus és éghajlati adatok. A délnyugati 
szétszóródás vitte volna a mai LO-egyedek 
őseit Dél-Afrika más részeire. Főként magya-
rázatot adna a röviddel ez idő után datálódó 
emberi település nyomaira Dél-Afrika partjai 
mentén. Mindenesetre az északkelet felé va-
ló szétszóródás szabadította rá Makgadikgadi 
népét a nagyvilágra. Leszármazottaik szétter-
jedtek a mai Zambia területén és Afrika többi 
részén, és az emberiség tágabb génállományá-
ba belemerülve kereszteződtek a már ott élő 
emberekkel, köztük az Y kromoszómás Ádám 
leszármazottaival. Az emberi sejtmagban lévő 
gének története valóban jobban emlékeztet egy 
hálóra, semmint egy fára, amely egyik oka an-
nak, hogy Allan Wilson először is a mitogenom 
egyértelműsítésére törekedett.

Végül, 50 évezreddel később a fenti esemé-
nyek után néhány rettenthetetlen kalandvágyó 
ember átkelt Ázsiába, letelepedett, és onnan 
terjeszkedtek Ausztráliába, Európába és a két 
amerikai kontinensre. Ezeknek az utazóknak a 
DNS-e tovább változott azáltal, hogy keresz-
teződtek legalább két másik emberfajjal: a ne-
andervölgyiekkel Európában és a Gyenyiszovi 
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emberekkel Ázsiában. Nem mindenki ad hitelt 
Dr. Hayes verziójának a történelmünket illető-
en. Minél tovább követjük nyomon visszafelé 
az emberi mitogenetikus fát, – mutatnak rá 
– annál több a bizonytalanság – így további 
kutatás lenne kívánatos. A Vanessa Hayes ku-
tatócsoportja által feltárt akár genetikai, akár 
éghajlati bizonyítékok keveréke nem fest elég 
meggyőző képet azokról a tapasztatokról, ame-
lyek a modern emberek hajdani őseinek egy 
bizonyos ágáról szólnak. 

(The Economist)

George Eaton2

Thomas Piketty: „Lesz egy újabb gazda-
sági összeomlás”

A francia közgazdász, a Capital and Ideology3 
(’Tőke és ideológia’) szerzője a brexitről, a 
brit Munkáspárt vereségéről és a következő 
válságról.

A stagnáló termelékenység korában Thomas 
Piketty figyelemre méltó kívülállónak tekint-
hető. 2013-ban a francia közgazdász megje-
lentette A tőke a 21. században című, 696 
oldalas kritikáját a gazdaságról és a jövedelem-
egyenlőtlenségről, amely 2,5 millió példányban 
kelt el. Miután Pikettynek sikerült világméretű 
olvasóközönséget szereznie, most egy még na-
gyobb terjedelmű folytatással állt elő, az 1150 
oldalas Capital and Ideology-val. Az új könyv 
egyenletekkel teli elődjével szemben az eszmék 
világára helyezi a hangsúlyt. Piketty elveti az 
ortodox marxista nézetet az osztályharcról 
mint a „történelem hajtómotorjáról”, és ehe-
lyett az ideológia szerepét hangsúlyozza a 
kapitalizmus fenntartása és megkérdőjelezése 
szempontjából.

2 George Eton a New Statesman magazin vezető 
online szerkesztője.

3 Capital and Ideology (’Tőke és ideológia’), ere-
deti francia címén Capital et Idéologie, Éditions 
de Seuil, 2019, 1150 pp).

„A lényeg az, hogy nincsenek olyan determi-
nisztikus gazdasági, technológiai vagy kulturális 
erők, amelyek egyes társadalmakban nagyobb 
egyenlőtlenséget vagy egyenlőséget hoznának 
létre, mint másutt” – mondta nekem a fiatalos és 
jóképű, negyvenes évei végén járó Piketty, ami-
kor nemrégiben a New Statesman szerkesztősé-
gében találkoztunk. Piketty olyan intézkedéseket 
szorgalmaz annak részeként, amit „részvételi szo-
cializmusnak” nevez, mint például akár 90%-os 
jövedelem- és vagyonadókulcsot, 120 000 euró 
(kb. 37 millió forint) összegű általános öröklést 
minden 25 éves számára, és 10 százalék felső 
korlátot a részvényesek szavazati jogára.

A háború utáni keynesi érában, amikor az 
Egyesült Államok és az Egyesült Királyság akár 
98 százalékos adókulcsot is kivetett, gyorsabban 
nőtt a gazdaság és kisebbek voltak a jövedelmek 
közti különbségek – írja Piketty. Vajon járható-e 
ez az út a globalizáció és a rendkívül gyorsan 
mozgó tőke világában? Piketty válasza az volt, 
hogy véget kell vetni a fennálló helyzetnek. „Hát 
igen, ezt kell eldönteni, hogy megszervezzük-e 
a tőkeirányítást vagy sem. Egyes kormányok, 
köztük az Egyesült Államoké és az Egyesült 
Királyságé is, azt javasolják, hogy az emberek 
mozgását irányítsuk, és hogy kordában tartsuk a 
bevándorlást. Részemről inkább a tőkét irányí-
tanám, mint az embereket.” Majd hozzátette: 
„Van egyfajta nézet, mi szerint a közoktatást és 
az állami infrastruktúrát kihasználva meggaz-
dagodunk, aztán szentesített jogunknak tekint-
jük, hogy megnyomjuk a gombot, és valahová 
máshová vigyük át ezt a gazdagságot, és aztán 
senki sem akadhat a nyomunkra – ebben a 
folyamatban nincs semmi természetes. Nagyon 
bonyolult jogrendszerről van itt szó, amely 
lehetővé teszi ezt.”

Thomas Piketty 1971-ben született Párizs 
egyik külvárosában, Clichyben baloldali ér-
zelmű szülők gyermekeként, akik korábban 
a trockista Munkásharc (Lutte Ouvrière) párt 
tagjai voltak. Piketty soha nem azonosult a 
forradalmi baloldallal. A Szovjetunióban tett 
1991-es látogatása, amelynek során megdöb-
bentette az élelmiszerért sorba állók látványa, 
meggyőzte a piacgazdaság és a magántulajdon 
szükségességéről.




