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Csoda volt mindez, de sosem tudtam
teljesen megszokni, és mindig azon törtem a
Kelet-Európában szocializált fejemet, hogy
hátha lehet valamit egyszerűbben, olcsóbban
is elvégezni, összeállítani, megmérni. És végül
is sokszor igazam lett – egy-egy pofonegyszerű kísérleti összeállítás, egy „célszerűen” megbütykölt eszköz általános elismerést keltett,
és egy kicsit kilazította a mindent csak boltban megvehető technológiára, eszközökre
építő munkát. Mindez odáig fajult, hogy
Chicagóban egy év után gyakran a szomszéd
intézetből is átjártak hozzám megkérdezni:
„mondd csak, mi lenne erre a problémára a
magyar módszer?”
Az Amerika, Magyarország és Kanada
közötti többéves ingázás végül megtanított
arra, hogy a szükségből született erények mú
landóak, a modern elektronikai berendezéseket már nem lehet rendszeresen szétszedni
és összerakni, a jól definiált vegyszerekkel vagy
antitestekkel pedig sokkal könnyebb dolgozni, mint amikor a hazai finomvegyszereket
kell egyáltalán használhatóvá tenni. De a
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kisördög minden kutatóban ott bujkál –
ugyanis szerintem a jó kutató igazából lusta,
akár kikényszerített agytornával is megpróbálja kitalálni, hogy mivel és hogyan is jönnek
ki a leggyorsabban a legmegbízhatóbb eredmények, és büszke, ha maga talál ki valami
csalafinta újdonságot vagy „egyszerűsítést”.
Ahogy a pillanatnyi hazai kutatás-támoga
tás kinéz – ahogy a meggondolatlan elvonások, a megkötött szerződéseken alapuló, de
lassan egy éve ki nem fizetett fejlesztési össze
gek, a csak távoli jövőre ígért nagy fellendülés
szövegei mutatják – újra szükség lesz az elemi
kutató munkában is a pénztelenség okozta
kényszerű trükközésekre és egyszerűsítésekre.
Ez bizonyára csiszolja az elmét, de sajnos a
magyar tudomány – legalábbis itthon – ettől
még nem lesz nemzetközileg versenyképes.
Kulcsszavak: vegyszerrendelés, spórolás és pazar
lás, kényszerű agytorna, szellemes megoldások

Sarkadi Balázs

kutatóorvos, az MTA rendes tagja
MTA–SE Membránbiológiai Kutatócsoport

Egy intelligenciavizsga története
A Tudományos Akadémia Központi Hivata
la (ma Titkárság) állományába meghívás
alapján, 1963 őszén vettek fel. A Biológiai
Tudományok Osztályán lettem szaktitkár
(ma tudományos titkár). Harminckét éves
voltam, és rendelkeztem a mezőgazdasági
tudomány kandidátusa fokozattal. Az osztály
tagjai az elején kicsit gyanakodva fogadtak,
mert korábbról nem ismertek.
Ernst Jenő biofizikus (Jenő bácsi), a Pécsi
Orvostudományi Egyetem Biofizikai Tan-
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székének hatvannyolc éves vezetője meghívott
Pécsre, egy kis beszélgetésre. A történet megértéséhez tudni kell, hogy Jenő bácsi híres
volt többek között arról is, hogy minőségi
szilvapálinkával rendelkezett, melyet a telkén
lévő szilvafák gyümölcséből készítettek illetékes szakemberek.
A beszélgetést a tanszéki irodájában tartot
tuk, melyből egy kis szoba nyílt. Jenő bácsi
agglegény volt, és ebben a szobában lakott
puritán körülmények között.

– Iszol egy kis szilvapálinkát? – kérdezte a
beszélgetés elején. Mit mondhat egy agráros?
– Természetesen, Jenő bácsi. A szilvapálinka
a kedvenc italom.
Jenő bácsi átment a szomszéd szobába.
Behozott egy sötétzöld színű üvegpalackot,
félig tele volt valamilyen folyadékkal. Felül
egy parafadugó. Töltött. Megittam. Majd jött
a magyarázat: – Ez a tavalyi szilvapálinka.
Megdicsértem. Fél óra múlva ismét átment, és kihozott egy másik, teljesen hasonló üveget félig telve itallal és parafadugóval
lezárva. Töltött. Megittam. Következett a
magyarázat: – ez viszont a tavalyelőtti szilvapálinka. Nagyon megdicsértem. A két üveg
ott állt előttem az asztalon. Véletlenül jól
megnéztem őket.
Eljött az ebédidő. Jenő bácsi visszavitte a
két üveget a szomszéd szobába, majd meghívott ebédre Pécs legelőkelőbb szállodájának
éttermébe. Utána visszamentünk a tanszéki
irodájába, és folytatódott a beszélgetés. Rövid
idő múltán kihozott a szomszéd szobából egy
sötétzöld színű üvegpalackot, félig tele folya-

dékkal és felül egy parafadugó. Töltött. Meg
ittam. Majd következett a súlyos felszólítás:
– Na most mondd meg, hogy ez a tavalyi vagy
a tavaly előtti szilvapálinka? Ránéztem az
üvegre, és máris tudtam a választ, de kicsit
húztam az időt.
– Ez a tavalyelőtti.
Jenő bácsi elcsodálkozva kérdezte: – Honnan tudod?
Jött a beismerő válaszom: – A tavalyi pá
linka üvegében kicsit sötétebb színű a para
fadugó.
Jenő bácsi méltányolta a megfigyelőképességemet és az őszinteségemet. Az intelligenciavizsga sikerült. Ettől kezdve bizalommal viseltetett irántam.
Kulcsszavak: Magyar Tudományos Akadémia,
biofizika, szilvapálinka, megfigyelőképesség

Láng István

az MTA rendes tagja,
korábbi főtitkárhelyettes (15 évig), korábbi főtitkár
(8 évig), korábbi választott elnökségi tag (6 évig)

Beavatás
1963 ősze, A. 17 éves, a J. A. Gimnáziumba
jár. Bár sok minden érdekli, irodalom, történelem, zene, de a jövőről nem tud, de nem
is nagyon akar gondolkodni. Kémiaszakkörre jár, az tetszik, de még inkább a fiatal, vagány
tanár stílusa, meg azok a játékok, hogy egy
színtelen löttyről két-három lépésben ki lehet
filózni, mi van benne. Mi leszel? – kérdik a
felnőttek, A. vagy nem válaszol, vagy csak
mond valamit. Például hogy a Műszakira
megy, mert a 49-esről látja azt a nagy épületet
a Gellértnél. Másra nem is gondol, inkább

gombfocizni akar szabad idejében. Ha nagyon unatkozik, előveszi a reszelt, ragasztott,
név szerint ismert gombjait, csapatokat szervez, sőt edzést is tart nekik. Vasárnap délutánonként néha, mint régen, a Haladás moziba
megy a bartókbélán, mindig a fél 4-es előadásra, valaha három forint volt, most több.
Gyalog megy oda, és hatkor hazabandukol.
Aztán egyszer anyja, Mami, azzal jön haza
a kórházból, ahol dolgozik, hogy egy kollégája szerint az orvosin indult egy tanfolyam,
szombat délutánonként gimiseknek. Követ-
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kező szombaton elmegy, az előadás a Puskin
utcában van, valami nagy előadóban, lépcsőkön kell felmenni, hogy az ember leülhessen.
A második héten megy először, akkor is elkésik, végre egy koromsötét terembe nyit be,
ahol furcsa, fekete-fehér képeket vetítenek.
Elektronmikroszkóp, tudja meg később, és
harmadszorra már le is tudja írni a vaksötétben, vastagfedelű füzetébe nagy ákombákom
betűkkel, hogy ENDOPLAZMATIKUS
RETIKULUM. Felgyújtják a lámpákat, hunyorgó magakorúakat lát, fiúkat, lányokat
vegyesen, meg elöl (egyben alul) három-négy
fehérköpenyest, akik beszéltek a képek alatt.
Legközelebb is elmegy, majd utána sokszor
szombatonként, már legtöbbet valami déenes
ről beszélnek, meg hogy tíz éve. Egy idősebb
urat nagyon tisztelnek, ő a professzor, S. B.
Középső neve is van: F. Gondolkodik, mi
lehet az F. Arra gondol, hogy Fitzgerald, miért
ne. Nemrég lőtték le Kennedyt, megtanulta
ezt a nevet. Lassan kezdi az egész téma valami
rejtvényfejtésre emlékeztetni, a sándor
mátyásból is a leginkább a titkosírás, meg a
rostély érdekelte, ki is vágta papírból, de hamar elszakadt. Itt meg három betű egy másik
nyelvben egy betűt határoz meg.
Hetek múlva azt mondják, hogy felmérik,
mit tudunk, mit tanultunk. Otthon lapozgatja a füzetet, és a lexikonban is megkeresi,
mi az a Van der Waals. Azután a Puskinban
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egy üres lapot adnak. Próbál válaszolgatni a
feltett kérdésekre, itt is voltam – gondolja.
Majd valami történik, nagyon valami. Az
egyik fehérköpenyes, talán Cs. V. vagy V. P.
azt mondja, most valami kombinációs feladat
jön. Rajzoljátok fel a következő térképet. A
B-től való távolsága 15 és 6, B C-től való távolsága 9 és 11, A C-től pedig 8 és 15-re van.
Csend. A. rágja a ceruzáját. Hogy a fenébe lehet két pont egymástól kétféle távolságban. Jaj nekem, biztos valamire nem figyeltem, és mondták. Majdnem feláll és elmegy.
Ekkor hirtelen ránéz az ajtó mintájára, körök
vannak rajta. Aha, nem igaz, rájött. Egy körön lehet két pont kétféle távolságra egymástól, felrajzolja a kört, rajta három ponttal: A,
B. C. Aztán meg is mondják, hogy ez egy
baci (így mondják a baktériumot) kromoszómája.
Más A. áll fel, mint aki beült a terembe.
Valami történt. Később megtudja, hogy ezt
nevezik imprintingnek. Szívsebész nagybátyja értetlenségét fejezi ki, amikor bejelenti,
hogy biológus lesz.
Kulcsszavak: endoplazmatikus retikulum,
déenes, Fitzgerald, kromoszóma, imprinting

Falus András

az MTA rendes tagja, igazgató, egyetemi tanár,
kutatócsoport-vezető, Semmelweis Egyetem

Paradigmaváltás a hidrogeológiában:
a mester házhoz jött
Úgy tartják, hogy a lángészt csak holta után
becsüli meg a közönség. Ehhez képest igencsak „kesztyűs kézzel” bántak kortársai a
felszín alatti vizek tudományának állóvizét az
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1960-as évek elején felborzoló, magyar származású és 1956-os kényszerű emigrációja
miatt Kanadában gyökeret eresztő – Tóth
Józseffel. Az edmontoni University of Alberta

professzorának, a felszín alatti vízáramlások
atyjának gondolatait – a Hidrogeológusok
Nemzetközi Szövetsége (IAH) a tudományterület fejlődése szempontjából legmeghatározóbb ma élő hidrogeológusok között –
időkapszula formájában, videofelvételen is
megőrizte • http://timecapsule.ecodev.ch/
introduction.html.
Kézenfekvő, hogy a felszín alatti vizekkel
foglalkozó vízföldtan vagy hidrogeológia tu
dományát évezredeken át a kútfúrás, a víznye
rés motiválta. E tudomány fejlődése a XIX.
századra jutott el addig, hogy átfogó modellé formálta az akkori elképzeléseket, melyet
artézi szemlélet néven ismerünk. Az artézi
paradigma fontos sajátossága, hogy vertikális
értelemben statikus szemléletű, azaz a vízzárókon át a rétegek között nem enged meg
semmiféle kommunikációt. Ez a látszólag
„ideálisan” működő modell sehogyan sem fért
frissen végzett diplomás ifjúként a ’80-as évek
végén a fejembe. Problémáimra választ nem
kaptam, így maradt a kételkedés, és nyitott
kérdéseim sora.
Erdélyi Mihály, a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet nagyszerű hidrogeológusa, gyötrődésemet látva kezembe adta A
Magyar Medence hidrodinamikája című, 1979ben megjelentetett művét és hozzá egy jó
tanácsot: „Ha ennél is többet akar tudni, ol
vassa el a Journal of Geophysical Research 1962
és 1963-as évében Tóth József tollából megjelentetett cikkeket”. E tanulmányok elolvasásával szakmai sorsom végérvényesen megpecsételődött.
E pillanat jelentőségével azonban csak
1994 augusztusában szembesültem, amikor
tanszékvezetőm, Mindszenty Andrea arról
tájékoztatott, hogy szeptembertől – elődöm
távozása miatt – kinevez a hidrogeológiai
tárgyak felelős oktatójává az ELTE-n. A fejlő

dést mindig szorgalmazó főnökömtől szabad
kezet kaptam arra vonatkozóan is, hogy
legjobb belátásom szerint változtathatok a
korábbi oktatási gyakorlaton. A történések
csodálatos egybeeséseként szeptember első
hetében – az addig csak olvasmányaimból
ismert Tóth professzor – Budapestre látogatott. Egy olaj-hidrogeológiai tárgyú rövidkurzust tartott a MOL-ban kanadai PhD-lehető
séget megpályázni kívánók számára. Doktori dolgozatomon aktívan dolgozva és a nagy
oktatási kihívás előtt állva egyáltalán nem
tartoztam a reménybeli doktorandusz kategó
riába, ennek ellenére jelentkeztem a tanfolyamra. Az ott hallottak teljesen lenyűgöztek,
hiszen számos korábbi kérdésemre választ
kaptam belőlük. Évekkel később, már mester
és tanítvány korszakunkban Tóth professzor
úgy emlékezett vissza rám, mint a legkíváncsibb hallgatóra, aki feszült figyelme és lelkesedése ellenére sem tudott betelni a hallottak
kal. Talán kielégíthetetlen érdeklődésemet
értékelve mondott igent tanszéki meghívásomra, elindítva ELTE-n tartott kurzusai és
együttműködésünk időszakát.
Ezek után nem volt kétséges számomra,
hogy 1994 szeptemberétől új utakon járva
kezdek tanítani. Tóth professzor tanácsára két,
a nemzetközi egyetemi gyakorlatban használt
könyvet, Alan R. Freeze és John A. Cherry
Groundwater (1979) és Charles W. Fetter
Applied Hydrogeology (1994) című munkáit
bújtam. Alig néhány fejezettel jártam saját
előadásaim előtt. Két kisgyermek mellett az
elmélyült tanulásra csak az éjszakák biztosítot
tak megfelelő nyugalmat. Egy-két év alatt
kialakítottam a tananyagot, melyet valóban
meggyőződéssel tudtam továbbadni. S a
„mester” – látva a lelkes fogadtatást – attól
kezdve gyakran hazalátogatott. Alkalmam
volt – hallgatóimmal együtt – teljes félév
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