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M O L N Á R C S A B A

ikor került elõször kapcsolatba a mezõ-
gazdasági célú genetikai módosítással?

– A kilencvenes évek közepén, bár az
elsõ jó pár év inkább csak a szakiroda-
lom tanulmányozásával telt. A tényleges
kísérleteket 2000-ben kezdtük el a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Növény-
védelmi Kutatóintézetében. Az elsõ be-
nyomásaim igen pozitívak voltak e
technológiáról. Ahogy az Akadémia in-

tézetei általában, mi is bizakodva tekintettünk erre az új módszerre, azt
gondoltuk, hogy általa a biológia olyan eszközhöz jutott, amely meghatá-
rozhatja a következõ évtizedek nemesítési folyamatait. Az akkori igazga-
tóm mindenkinek figyelmébe ajánlotta a genetikai módosítás témáját.
Nem kellett azonosulni vele, de tájékozódni illett. Az Akadémia intézetei-
ben sosem volt kötelezõ azonosulni semmilyen központilag meghatározott
állásponttal, viszont a mai napig sok kutató úgy gondolja, hogy a genetikai
módosítás területén sok európai uniós kutatás-fejlesztési forrás lesz elérhe-
tõ a közeljövõben, így érdemes a témával foglalkozni.

– Igazuk van ebben?
– Tíz évvel ezelõtt úgy látszott, hogy igazuk lesz. Akkoriban az Európai

Unió kutatási hívószavai között szerepelt a géntechnológia – a nanotech-
nológia, az ûrtechnológia és az informatika mellett. Mára a géntechnológia
már nincs ebben a sorban. Mindez nem a géntechnológia egészére vonat-
kozik, hiszen egészségügyi célú felhasználása jelentõs sikereknek örvend.
Manapság már módosított mikroorganizmusokkal gyártanak például in-
zulint. A mezõgazdasági célú genetikai módosítás mára megbukott Euró-
pában – legalábbis elsõ generációs növényeivel –, a vetésterület egy száza-
léka sem található itt. Az európai döntéshozók akkoriban várakozó állás-
pontra helyezkedtek, egyedül az ökológusok pedzegették, hogy ez nem lesz
olyan egyszerû menet, mint amilyennek a nemzetközi fajtatulajdonosok el-
képzelték. Elõrevetítették, hogy ha a megváltoztatott növények olyan ve-
gyületeket kezdenek termelni, amilyeneket korábban a mikroorganizmu-
sok termeltek, akkor ezzel együtt sok minden más is megváltozik.

– Milyen kutatási eredményekre alapozták ezt a jóslatot?
– Van egy Bacillus thuringiensis nevû baktérium, amely olyan toxikus

fehérjét termel, amely elpusztítja a növényeket károsító rovarok egy részét.
Ezt a toxint korábban is használták permetezõszerként. A baktérium toxin-
termeléséért felelõs génjét az elsõk között vitték be a kukorica örökítõanya-
gába, így már maga a növény termelte a méreganyagot. [A baktérium latin
nevének rövidítésébõl származik a génmódosított fajták nevét gyakran
megelõzõ Bt rövidítés.] Azóta a génmódosított kukoricában folyamatosan
jelen van a toxin, nem csak közvetlenül a permetezés után, így az táplálko-
zás során bekerül az ember és az állatok szervezetébe is. A virágporban is
jelen van, a pollen pedig leülepszik a kukoricatábla környezetében élõ
gyomnövények levelére, és bekerülhet az ott táplálkozó rovarok szerveze-
tébe is. A Nature tudományos folyóiratban publikált tanulmány szerint a
virágpor elfogyasztása halálos hatású a legismertebb észak-amerikai lepke-
fajra, a királylepkére.

– Ezt a tanulmányt utána sokan kritizálták.
– Valóban, az alkalmazott pollenmennyiség például sokszorosa volt a

természetben elõfordulónak. A toxikológia legfontosabb törvénye éppen a
Paracelsus által lefektetett elv, miszerint a dózis teszi a mérget. Minden
anyag méreg, ha elég sokat veszünk belõle. A másik fontos kérdés, hogy
milyen hosszan érintkezik a méreggel az erre érzékeny szervezet. A tanul-
mány így kutatások egész sorát indította be, és ezáltal már sokkal többet
tudunk például a virágpor környezetben való leülepedésérõl és megmara-
dásáról. Engem is megérintettek ezek az eredmények, és a mi kutatócso-
portunk is ezután kezdett vizsgálódni. Megnéztük, hogy a Magyarországon
védett csaknem kétszáz lepkefaj közül mennyi táplálkozik a kukoricatáblák
mellett, és hogy a kukorica virágpora milyen messze jut el a táblától, és
mely növények levelein marad meg leginkább. Nemcsak a toxicitás a leg-
nagyobb probléma, hanem a rezisztencia kialakulása. Nem pusztul el
ugyanis az összes károsító. Néhány ellenálló példány életben marad, majd
késõbb az ellenálló utódai terjednek el. Ez az új populáció pedig már simán
elfogyasztja a korábban „védett” növényt. Ez egyébként a gyakorlatban
meg is történt. Az is igaz azonban, hogy a károkozó rovarok adaptációja és
az ellenálló populációk kialakulása a hagyományos permetezõszerekkel
szemben is végbemegy. A különbség az, hogy itt a hatásért egy haszonnö-
vény genetikai állományát változtattuk meg, és nem egy hét alatt bomló
permetezõszert használtunk növényvédelmi célra.

– A génmódosított virágpor szétszóródása ellen a tábla köré telepített
„pollenfogó” növényekkel, úgynevezett pufferzónával szokás védekezni. Ez
hatékony ön szerint?

– Kísérleteink eredményei szerint a kukoricatábla melletti hatméteres
sávban hullik ki a kukorica virágporának kilencven százaléka. A kukorica-
pollen elég nagy és gömbölyû, így nem viszi messzire a szél. Ezért kijelent-
hetõ, hogy a megfelelõ szélességû pufferzóna hatékonyan csökkenti a kiju-
tó virágpor mennyiségét. De ez a módszer csak a környezõ növényeken le-
ülepedõ virágpor védett rovarokra gyakorolt toxikus hatását küszöböli ki.
A termesztési gyakorlat szempontjából a fajtahibridek létrejötte sokkal

fontosabb. Ez azt jelenti, hogy a génmódosított kukorica a tábla szomszéd-
ságában termesztett nem génmódosított kukoricát porozza be, utódaik pe-
dig így génmódosított fajtahibridek lesznek. A virágpor tíz százaléka
ugyanis sokkal messzebbre is eljuthat, a mi kísérleteink szerint nyolcszáz
méteres izolációs távolság szükséges a két tábla között ahhoz, hogy egyál-
talán ne legyen fajtahibrid-képzõdés. Ebbõl a ténybõl származott 2011-ben
és az idén is a külföldrõl hozott kukorica-vetõmag szennyezettsége, aminek
kiszántás lett a vége.

– Van elvi különbség a hagyományos nemesítés és a génmódosítás kö-
zött? Hiszen az ember nemesítéskor is megváltoztatja a növénypopuláció ge-
netikai állományát.

– A nemesítés nem alapjaiban változtatja meg, hanem szûkíti valami-
lyen irányba a faj genetikai állományát. Az ökológusok és a populáció-
genetikusok ezt a gyakorlatot is kritizálják egyébként, szerintük a belte-
nyésztés miatt a vad fajták genetikai változatosságának kilencven-kilenc-
venöt százalékát mára elveszítettük. A genetikai módosítással azonban
ennél sokkal inkább egységes, beltenyésztett populáció jön létre, hiszen
akár egyetlen növény sejtjeibõl eredeztethetõ az új fajta. A hagyományos
fajták megõrzése azért is fontos, mert bár kevesebbet teremnek, mint az
intenzív beltenyésztett változatok, de jobban ellenállnak az éghajlatválto-
zás várható szélsõséges idõjárási hatásainak. Emellett termelésük keve-
sebb energiát, mûtrágyát, gépesítést igényel. Nem véletlen, hogy ma az
ökológiai termesztésre alkalmas fajták felé fordult a figyelem a közelgõ
energiaválságra gondolva.

– A génmódosítás támogatói azzal érvelnek, hogy nincs nagy különbség
e technika és a nemesítés között, mindössze a génmódosítás sokkal gyorsab-
ban vezet eredményre.

– Jelenleg a gyakorlatban még csak transzgenikus növények léteznek.
Ez azt jelenti, hogy egy másik faj génjét ültették be a haszonnövény örö-
kítõanyagába. Ezt hagyományos nemesítéssel nem lehet megoldani, te-
hát igenis van elvi különbség közöttük. A génmódosításnak létezik egy
másik, ciszgenikus formája is. Ekkor egy másik kukoricafajta génjét
emeljük át a „javítandó” genomba. E technológia megítélése gyökeresen
más lehetne. A ciszgenikus növény gyakorlatilag nem különbözne a ha-
gyományos nemesítéssel létrehozott növénytõl, de esetleg gyorsabban
elõállítható lenne. Amikor hagyományosan kereszteznek két fajtát, akkor
játszanak a nemesítõvel a gének, az utódok nagyon sokfélék lesznek.
Nem mind fogja hordozni a számunkra kedvezõ tulajdonságot, nekünk
kell kiválogatnunk a megfelelõ egyedeket. Például két, természetben élõ
kukoricafajtában is találtak olyan gént, amely tûrõképessé teszi a növényt
az egyik gyomirtó szerrel, a glyphosate-tal szemben. Ezeket a génmódo-
sított fajtákat ma már más kukoricavonalak átalakítására is használják.
Ezekbõl például lehetne ciszgenikus növényeket létrehozni. Szerintem a
jövõben lesznek is ilyenek.

– A génmódosítás kritikusai részben az ökológiai hatásokkal, másrészt az
esetleges káros egészségügyi hatásokkal szoktak érvelni. Vélhetõen a fogyasz-
tókat inkább az utóbbi érdekli. Bizonyítottnak tekinthetõk az egészségkáro-
sító hatásról szóló vélekedések?

– Ma már kevés komolyan vehetõ szakember vitatja az ökológiai mel-
lékhatásokat. Ezek mértékérõl vitatkozunk. Az egészségügyi területen már
koránt sincs ekkora konszenzus. Ha valaki megjelentet errõl egy tanul-
mányt, a másik oldal azonnal ízekre szedi. A Monsanto nevû, génmódosí-
tott növényeket elõállító cég elvégeztetett például egy takarmányozási kí-
sérletet, amelyben kukoricabogárra rezisztens kukoricát etettek patká-
nyokkal. Ennek eredményeit mellékelték a fajtaengedélyeztetés dokumen-
tációjához, és átadták a német hatóságoknak. Azok viszont kiadták függet-
len bírálóknak. Ezért a Monsanto beperelte õket bizalmas dokumentumok
kiadására hivatkozva. A pert elveszítette a cég, mert az Európai Unió aján-
lása szerint környezeti, egészségügyi hatásokra vonatkozó dokumentumok
nem titkosíthatók. Az adatokat újraértékelték, és találtak máj- és vesetoxi-
citásra utaló adatokat. Ezek okáról azóta is viták folynak. Embereken nem
végeztek hasonló kísérleteket, bár az Egyesült Államokban élõ összes em-
ber kísérleti tengerimalacnak tekinthetõ, hiszen ellenõrizhetetlen mennyi-
ségben fogyaszt génmódosított termékeket, mivel ott nem kötelezõ a gén-
módosított élelmiszerek jelölése.

– A tudományos aggályokra vezethetõ vissza az Európai Unió génmódo-
sítástól való elzárkózása?

– Részben igen, de az egyértelmû elzárkózásnak gazdasági okai vannak.
Elképzelhetõ, hogy a jövõben versenyhátrányba kerül az unió a génmódo-
sítás tilalma miatt, jelenleg azonban nem ez a helyzet. A génmódosított faj-
ták kilencvenkét százaléka növényvédelmi céllal jött létre. De ezeknél sem
oldja meg a génmódosítás a növényvédelem minden problémáját. A ha-
gyományos nemesítéssel létrehozott fajták alkalmazásával és környezetba-
rát növényvédelemmel ma még biztonságosabb termesztés valósítható
meg. Nem gondolom, hogy ez mindenképpen így marad, de az elsõ gene-
rációs génmódosított növényekre ez igaz. Európa országai emellett óvják
nemzeti növényfajtáikat. Félõ, hogy a szabadalommal védett génmódosí-
tott fajták engedélyezése kiszorítaná a hagyományos fajtákat, ami az euró-
pai országokat kiszolgáltatottá tenné, hiszen nemzetközi cégek a szabadal-
mi tulajdonosok.

– Minek kell történnie, hogy megváltozzon a genetikai módosításról al-
kotott vélemény?

– A növényi géntechnológiának valóságos gazdasági célokat kell ki-
szolgálnia. Ilyenek lehetnek az éghajlatváltozás hatásait kiküszöbölni
hivatott módosítások. De ilyen cél lehet a növényi vírusok és baktériu-
mok elleni védelem kialakítása is, hiszen ezekkel szemben jelenleg nem
rendelkezünk hatékony növényvédõ szerekkel. Tehát például a víru-
soknak ellenálló növényfajták kifejlesztése jó cél lenne. Az értékelésnél
a legfontosabb, hogy minden egyes génmódosított fajtát csak a konkré-
tumok ismeretében lehet megítélni. Eddig véleményem szerint minden
ilyen esetben jelentõsebb volt a kritika súlya, mint a mellette szóló gaz-
dasági érv. De lehet a jövõben olyan eset is, amikor a mérleg nyelve a
módosítás pártolásának irányába billen majd. Viszont azt is látnunk
kell, hogy az elsõ ilyen, már elfogadható géntechnológiai úton módosí-
tott fajta rengeteg problémával néz majd szembe. Minden országnak fel
kell majd állítania egy költséges laborhálózatot, amely vizsgálja a ter-
ményt. Az ezzel járó áremelkedést pedig a fogyasztóknak és a termelõk-
nek kell viselniük.

D a r v a s  B é l a  a  t u d o m á n y o s  h í v ó s z a v a k r ó l ,  a  h a l á l o s  v i r á g p o r r ó l  
é s  a  t i t o k t a r t á s  h a t á r a i r ó l

Gének játéka
A mezõgazdasági génmódosítás ökológiai mellékhatásait bebizonyították, egészségügyi hatásait nem ismerjük, gazdasági

elõnyei pedig számunkra jelenleg nincsenek, mondja Darvas Béla, a Központi Környezet- és Élelmiszer-tudományi 
Kutatóintézet fõosztályvezetõje, akit nemrég a Magyar Érdemkereszt tisztikeresztjével tüntettek ki a mezõgazdasági 

technológiák kémiai és genetikai biztonságát érintõ kiemelkedõ kutatói eredményei elismeréseképpen.

Darvas Béla Debrecenben született 1948-ban, agrármérnök, növényvédõ szak-
mérnök, címzetes egyetemi tanár, biológiai tudományokból az Akadémia doktora.
Pályája során oktatott többek között a Debreceni Egyetemen, a Veszprémi Egyete-
men, a Szent István Egyetemen és a Budapesti Corvinus Egyetemen. 1982-tõl
2011-ig az MTA Növényvédelmi Kutatóintézetében dolgozott, jelenleg a Központi
Környezet- és Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet fõosztályvezetõje és az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Környezettudományi Doktori Iskolájának törzstagja. A
Magyar Géntechnológiai Testület és a Magyar Ökotoxikológiai Társaság elnöke.
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