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mek már nanométer nagyságrendűek, ami azt jelenti, hogy az elemek előállítása valószí-
nűleg csak a nanotechnológiák felhasználásával valósítható meg.  

A metaanyagok kifejlesztése a látható fény tartományában, valószínűleg hosszabb 
időt igényel. Egyes becslések szerint évszázadokra van szükség ahhoz, hogy a 
nanorendszerekből nagy felületű, megfelelő szilárdságú, mozgatható metaanyagokat 
tudjanak létrehozni. 

 

Viszont azt is figyelembe kell venni, hogy e  téma iránt úgy tűnik van érdeklődés, 
erre utalnak az utóbbi hónapokban elért gyors eredmények. Sejteni lehet, hogy melyek 
azok a körök, amelyeket leginkább érdekel e probléma gyakorlati alkalmazhatósága. A 
metaanyagoknak a távközlés bizonyos területein lehetnek alkalmazásai. De sajnos a leg-
inkább érdekeltek  nem a békés felhasználásra gondolnak, hanem a metaanyagok kato-
nai alkalmazásaira. Gondoljunk csak arra, hogy mit jelent egy hadsereg kezében a látha-
tatlanná tett tank, repülő vagy éppen a katona, aki felölti a láthatatlanná tevő varázskö-
penyét. Nem véletlen, hogy a természet a maga rendjében kiiktatta ezt a lehetőséget, az 
ember viszont előbb vagy utóbb meg fogja valósítani.  

Puskás Ferenc 
 

Ismerkedjünk a biotechnológiával 

Mai értelemben biotechnológia alatt olyan különféle eljárásokat értünk, melyek az 
élő szervezetek felhasználásával, manipulálásával termékeket állítanak elő kereskedelmi 
céllal. Ezek az eljárások magukba foglalják a sejtkultúrák (amelyek lehetnek mikroorga-
nizmusok, növényi-, állati sejtek), szövetkultúrák, illetve embriók átültetését és 
rekombináns DNS technikákat (géntechnológia). 

A biotechnológia alkalmazott biológiának is tekinthető, amelynek eredményei révén az 
emberiség számára hasznos anyagot lehet termelni élő sejtben, szövetben, szervezetben. 

A biotechnológia talán a leggyorsabban fejlődő tudományterülete a XXI. századnak, 
az  emberiség legégetőbb gondjaira keresi a megoldást. Feladatának tekinti: betegségek 
gyógyítását, az életminőség javítását, korszerű, egészséges élelmiszerek előállítását, a 
környezetszennyezés egyes problémáinak megoldását. Világszerte a társadalom érdeklő-
dése központjában áll: egyesek csodaszernek, mások veszélynek tekintik. 
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A köztudatban a legfiatalabb tudománynak tekintik, kezdeteit a XX. század közepé-
től számítják, de megjelenéséről, fejlődéséről viszonylag keveset közöltek a magyar 
szakirodalomban. Ez annál is szomorúbb, mivel a „biotechnológia” megnevezés, vala-
mint az első definíciója és annak tárgyköréből készült első szakközlemény a magyar 
Ereky Károly nevéhez fűződik. Ereky Károly nevét a hivatalos magyar tudós bibliográ-
fia nem említi, annak ellenére, hogy nem a jelenlegi országhatárokon kívül élő alkotó 
volt. Még az 1992-ben megjelent „A magyarok a természettudomány és a technika tör-
ténetében” (Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár kiadványa) című kö-
tetben sem találkozunk a nevével, annak ellenére, hogy több könyvet, közleményt írt 
német, angol, magyar nyelven, számos szabadalom szerzője volt, egyetemi tanárként is 
dolgozott, aktív közéleti tevékenységet folytatott, s az angolszász szakirodalom a nyolc-
vanas évektől a biotechnológia atyjának tekinti. 

 Életrajzi adatait követve egy olyan egyéniség bontakozik ki előttünk, aki egész életét 
a közügyek szolgálatának és a tudományok művelésének szentelte. 

Ereky Károly 1878. október 18-án született egy polgári családban, Esztergomban. A 
család eredeti neve Wittmann, amit 1893-ban az apa, Wittmann István,  Erekyre változ-
tatott. Anyja, Takács Mária, akinek közvetlen elődei voltak: dukai Takács Judit (1795-
1836), az első magyar költőnő és ennek nagynénje, Takács Zsuzsánna, Berzsenyi Dániel 
felesége. 

Ereky Károly középiskolai tanulmányait Sümegen és Székesfehérvárott végezte, 
majd a Műegyetemen szerzett gépészmérnöki oklevelet 1900-ban. Egyetemi tanulmá-
nyai idején került a Műegyetemre Entz Géza, aki a kolozsvári egyetem első állattan pro-
fesszora volt, (1873-1896 között) s  aki egy új szellemű biológiát alapozott meg. Ereky 
Entz tanítvány volt. Mestere elvei: ,,a modern kultúra, amelyből nemzedékek szinte be-
láthatatlan arányokban növekedő kultúrája fog a megállapodást nem tűrő haladás törvé-
nyei szerint sarjadzni, a természettudományok haladásán, a természet megismert törvé-
nyeinek a gyakorlati életben az emberiség boldogulására való alkalmazásán alapszik.”  
„…a természettudományok legfontosabb igazságaihoz sem a fogalmakat elemző filozó-
fia egymagában, sem a puszta tapasztalás nem juthat, hanem csak a gondolkodó tapasz-
talás, mely a tapasztalásban a lényegest a történéstől elkülöníti…..  a biológiának egyik 
legfontosabb általános értékű tétele, melyre ily filozófiai tapasztalás vezetett, az, hogy az 
élő lények testét alkotó anyagokban ugyanazok az erők szerepelnek, mint az élettelen 
testek anyagában”. 

 Szakmai tevékenységét bécsi vállalatoknál kezdte élelmiszeripari és papíripari gépek 
tervezésével. 1905-ben Budapesten a József Műegyetem tanársegédje lett, közben né-
metországi és dániai tanulmányútján tovább képezte magát, a mezőgazdasági termelés 
kérdéseivel foglalkozott. 1909-ben megalapította Budapesten a Nagybirtok című lapot, 
1911-ben a Nagybirtokosok Állatértékesítő Egyesületét, 1912-ben Nagytétényben egy 
Sertéshizlaló és Húsipari Rt.-t, amely az akkori legnagyobb kapacitású sertéshizlalda volt 
a világon. Az I. világháborúban fronton harcolt, a Tanácsköztársaság ideje alatt Bécsben 
élt, annak bukása után visszatért Budapestre. Rövid ideig népélelmezési miniszter volt, 
majd nemzetgyűlési képviselő.

1905-től fél évszázadon keresztül meggyőződéseként hirdette, hogy a fejlett társa-
dalmat nem lehet fenntartani az ősi, elmaradott paraszti világ élelmiszer termelési mód-
szereivel. Annak szerepét a természettudomány és technika legfejlettebb ismereteit al-
kalmazó, iparszerűen termelő mezőgazdasági üzemnek kell átvennie, amely működésé-
nek alapvető, elvi része a biotechnológia alkalmazása. Meggyőződése volt, hogy a tudás 
alapú társadalmak anyagi jólétének a természettudományok fejlődése az alapja. Egész 
életében figyelemmel kísérte és tanulmányozta a természettudományok legújabb felfe-
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dezéseit, így az atom- és elektronelméleteket, termokémiát, kvantumelméletet, melyek 
köréből kisebb könyveket, dolgozatokat is közölt. Az érdekelte, hogy a természettudo-
mány, technika, közgazdaság milyen módon fogják előmozdítani az emberiség jólétét, 
békés fejlődését. Ezek a célok vezették a biotechnológia elveinek kidolgozásához, ame-
lyeket először magyarul publikált 1918-ban, majd 1919-ben Berlinben megjelent dolgo-
zatában németül fejtette ki. Ezt tekinti a szakirodalom az első biotechnológiai szakszö-
vegnek.  

Elveinek megismertetéséül idézünk munkáiból: 
„A hús, zsír- és tejtermelés akkor fog a kor színvonalára emelkedni, ha olyan mér-

tékben fogja alkalmazni a biokémiát, mint ahogy pl. az elektrotechnikai nagyipar fel-
használja az elméleti fizikának alaptételeit, s mivel általában a termelésben a természet-
tudományok alkalmazását a technológia tanítja, a mezőgazdasági élelmiszertermelés tu-
dományát biotechnológiának nevezhetjük az alábbi megfontolás alapján. Ha valamely 
nyersanyagból fizikai szerszámokkal fogyasztási cikket készítünk, - pl. fából bútort-, az 
ilyen és vele hasonló munkafolyamatokat rendszerbe foglalva, a mechanikai technológia 
tanítja. Ha a nyersanyagot kémiai erővel dolgozzuk át kész cikké, pl. a kátrányt indigóvá, 
ezeknek a folyamatoknak a tárgyalása a kémiai technológia tárgykörébe tartozik. És vé-
gül, ha a nyersanyagból élő szervezetek segítségével termelünk fogyasztási cikket-pl. 
szénából tejet-, ezek a munkafolyamatok, tudományos rendszerességgel, a biotechnoló-
giába gyűjthetők össze. A biotechnológia két részre oszlik. Első feladata abban áll, hogy 
természettudományi módszerekkel a nyersanyagokat, a kész produktumokat és a bio-
technológiai munkagépeket, jelen esetben a húst, zsírt és tejet produkáló állati szerveze-
teket megismertesse. A másik feladata pedig az, hogy tökéletesítse a többtermelés mód-
szereit egyrészt azáltal, hogy a takarmányozás tanait fejleszti, más részt azáltal, hogy az 
állati szervezetet célirányos kitenyésztéssel és operatív beavatkozással megjavítja. A bio-
technológia a növényi takarmányok, továbbá a hús-, zsír- és tej ismertetésénél abból az 
alaptételből indul ki, hogy az egész élő világ ugyanazokból a vegyületekből épül fel. Az 
egész állat- és növényvilág minden egyes sejtje, elkezdve a láthatatlan bacilusoktól föl a 
legnagyobb szárazföldi emlősig és a terebélyes tölgyfáig, ugyanezekből a szerves és 
szervetlen építőkövekből áll és egyes sejtek csupán a felépítés módjában különböznek 
egymástól [1]. 

„…a mezőgazda mind a növényi, mind az állati termékek esetén a külső tényezők
leghelyesebb csoportosításával törekedjék a hozam növelésére.  

Oda kell hatni, hogy a biológiai törvények alkalmazásával maguk az élő organizmu-
sok kényszerüljenek többet és jobbat produkálni.” 

A világháború idején élelmiszerhiány alakult ki, ennek hatására indította el a „zöld 
plazma” nevezetű programját. Lucernából, vörösheréből, füvek leveléből finomra zú-
zott, mikroszkóppal ellenőrzött összetételű és minőségű, speciális plazma pépet állított 
elő, mely szárításával magas fehérje- és vitamintartalmú tápszert kapott. Kísérletileg iga-
zolta, hogy  koncentrátuma teljesen emészthető, csökkenthető vele pl. a hízósertés sze-
mes gabona szükséglete, lerövidíti a hizlalási időt, baromfiknál növeli a tojáshozamot, 
szarvasmarháknál a tejhozamot, nő a háziállatok betegségekkel szembeni ellenálló ké-
pessége. A zöldplazma programját Ereky-process néven németül és angolul is közölte, 
Angliában gyakorlati bemutatókat tartott, egészségügyi, mezőgazdasági és közélelmezési 
szakemberek kérésére hosszabb kísérleteket irányított. Az angliai kísérletei igazolták el-
képzeléseit (pl. 1kg fiatal lucerna leve 2kg fölözött tej tápanyagtartalmával egyenértékű,
készítményeinek betegséget gyógyító hatása is volt.) Gyakorlati elgondolásai közül sok 
bizonyult helyesnek. Eredményeire ausztrál és angol kutatók még a hatvanas és hetve-
nes években is hivatkoztak. 1943-ban a Kémikusok lapjában közölt cikkének címe „A 
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vízi élettér és a mezőgazdasági forradalom”. Ebben ismertette, hogy az új tudományos 
eredmények alapján reális lehet az egysejtű algák kontrollált, irányított körülmények kö-
zötti nagyüzemű termelése is, „…ha az algákat sikerül befogni az emberi szükségletek 
kiszolgálásába, akkor ez az új találmány és ez az új technika olyan gyors evoluciót vált ki 
a mezőgazdaság fejlődésében, mint amilyent a gőzgép feltalálása okzott az iparban. 
Meggyőződésem szerint ugyanis a vízi élettér ésszerű kihasználása felemeli a mezőgaz-
dasági organikus anyagtermelést a gyáripar nivójára és megkönnyíti az emberiség létért 
való küzdelmét”. 

A harmincas évek második felében egy újabb agrár-biotechnológiai tervet dolgozott 
ki támogatva Zemplén Géza biokémiai alapkutatásait. Nagyüzemű selyemhernyó-
előállító projektje a napjainkban kidolgozandó biopolimer gyártás biotechnológiájához 
hasonló ötlet volt. Biokémikusokkal és növénynemesítőkkel célul tűzte ki új, optimális 
aminosav összetételű és magas fehérjetartalmú eperfa fajták nemesítését és intenzív ön-
tözéses termesztését. Megvalósíthatónak tartotta, hogy a javított eperfa levélből mester-
séges proteinrostot, a műgyapjút lehessen gyártani. Programjából idézve: „A selymet al-
kotó aminosavak tulajdonképpen már az eperfa sejtjeiben készülnek el és az eperfale-
vélben mint fehérjevegyületek vannak felhalmozva. A hernyó nem tesz mást, minthogy 
ezeket az aminosavakat a mirigy rendszerében átcsoportosítja selyemmé…. A selyem 
két különálló fázisban jön létre: a kertészeti üzemben termeljük az eperfalevelet és a 
hernyóetető-üzemben alakítjuk át annak fehérjetartalmát selyemmé. ….Ha az aminosav 
összetétel és a selyem minősége között meghatározzuk az összefüggéseket és a kerté-
szeknek megadjuk, hogy olyan fafajtát tenyésszenek ki, amelyiknek a levele az aminosa-
vakat az előírt összetételben tartalmazza, akkor a selyemtermelésben olyan új eredmé-
nyeket érhetünk el, amelyek a selyem minőségét soha nem sejtett magas nívóra emelhe-
tik. A kazein, a lanital nyersanyaga alkalmas emberi táplálkozásra is, tehát drága. Ezzel 
szemben, ha az eperfa levelét megőröljük és a nyert tejszerű, zöld masszából a proteint 
kiválasszuk, akkor semmi elvi akadálya nem lesz annak, hogy ebből műgyapjút készít-
sünk és így hektáronként több 100kg műgyapjút termeljünk rendkívül olcsó nyers-
anyagból. Ha az eperfa levél fehérje vegyületeiből szálat húzunk, akkor a mesterséges 
proteingyártás néhány év alatt éppen olyan mértékben fog kibontakozni, mint ahogyan 
a műselyemipar az utóbbi évtizedekben a szemünk láttára fejlődött.” 

1943-ban jelent meg utolsó tudományos dolgozata, amelyben a jövő tudósainak fel-
adatául jelöli meg a klorofillnak, mint „élő fényakkumulátor” működésének a megisme-
rését és biológiai kapacitásának jobb hasznosítását, növelését. 

A II. világháború után népbíróság elé állították, 1946-ban 12 évre ítélték. A váci bör-
tönben érte a halál 1952-ben. 

 Ereky Károly, a magyar szellemi élet kiemelkedő egyénisége a méltatlan mellőzések 
áldozata, de elképzeléseiből sok beteljesedett. Eljutottunk a biokémia és a biotechnoló-
gia korába, az általa megálmodott „biotechnológiai munkagépek” a modern kor mérnö-
keinek felügyelete mellett működnek szerte a világon az emberiség létért való küzdel-
mének megkönnyítésére. Talán, ha nem lett volna egy koncepciós per áldozata, ő válha-
tott volna Szent-Györgyi Albert után a második, Magyarországon tevékenykedő Nobel-
díjassá.  

 
Máthé Enikő


