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tatás alap- és mesterszakos képzésein. A könyv 
rendkívül hasznos lehet az ibériai félsziget 
államainak XX. századi történelmével, gazda-
ságával, az Európai Unióval foglalkozó kuta-
tók és PhD-hallgatók számára is, mivel a 
legújabb szakirodalomra támaszkodva szá-
mos olyan kérdést (lásd: modernizáció és 
félperifériális helyzetből való kitörés esélyei) 

vet fel, amely a kelet-közép-európai államok 
szempontjából is relevanciával bír. (Szilágyi 
István: Portugália a huszadik században. Bu
dapest: L’Harmattan, 2015, 280 p.)
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A Nobeldíjra érdemes taxisofőr
A könyv a szerző harminckét olyan szakcikkét 
foglalja kötetbe, amelyeket a Magyar Kémi
kusok Lapja korábban már publikált. A könyv 
címadó cikke leírja egy biokémikus tudomá-
nyos karrierjét, aki felfedezéséért Nobel-díjra 
lett volna érdemes, de a tudománytámogatá-
si rendszer egyik áldozataként jelenleg taxiso-
főrként kénytelen megélhetését biztosítani. A 
Nobel-díj odaítéléséről, a tudományos telje-
sítmény legmagasabb rangú jutalmazásáról a 
további cikkek ben többször is említés történik. 
A könyv alcíme, Interdiszciplináris kémiai 
kaleidoszkóp, találóan fejezi ki a mű tar talmát: 
kalei doszkóp, mert a tudomány élvonalával 
kap csolatos témák sokaságát tárgyalja, inter-
diszciplináris, mert a feldolgozott témákban 
megjelenik az általános, analitikai és szerves 
kémia, a molekuláris biológia és a nukleáris 
fizika; kémia, mert ahol indokolt, kellő rész-
letességgel tárgyalja az aktuális téma kémiai 
hátterét is. A szakcikkgyűjteményben érdekes 
történetek, tényekkel alátámasztott esemé-
nyek és ismertetések olvashatók közérthetően, 
élvezetes stílusban. Információkat szerezhe-
tünk az anyagtudomány korszakos fejlődé-
séről, a szupravezetők, fullerének, grafének 
és nanoszerkezetek világáról, az analitikai 
kémiában bekövetkezett miniatürizálásról, 
részletes képet kaphatunk a gasztronómiában 
jelen lévő íz-, illat- és zamatkombinációk 

mo lekuláris hátteréről, a kémiai robotokról, 
a korunkat elárasztó adat-, információ- és 
ismerettárolás modern módszereiről. Megis-
merhetjük a Stradivari-hegedűk hangját 
meghatározó faanyagok kémiai és biotechno-
lógiai jellemzőit, a Mao kínai elnök által 
kezdeményezett maláriaellenes gyógyszerku-
tatás eredményét, és a földtörténeti őskorban 
működő nukleáris reaktorok létezését felté-
telező japán tudóst, aki „előre látta a múltat”.

A könyv cikkei felépítésükben követik a 
tudományos közlemények megszokott for-
máját. Tartalmaznak bevezetőt vagy előszót, 
amelyben a szerző megjelöli az írás motivá-
cióját, majd részletesen, könnyen emészthe-
tően tárgyalja, végül konklúzióval zárja a té-
mákat. A cikkeket követő húsz-harminc re-
ferencia megadása további részletek megisme-
résében segít. A szakcikkgyűjtemény elsősor-
ban a természettudományos alapképzettség-
gel rendelkezőknek nyújt hasznos informá-
ciókat, de élvezetes olvasmányt kínál a nem 
tudományos pályán dolgozó, de a tudomány 
modern eredményei iránt érdeklődő széle-
sebb olvasótábor részére is. A kötet képanya-
ga gazdag, az illusztrációk szemléletesek. A 
könyv igényes megjelenítése a Lexika Kiadó 
munkáját dicséri. (Braun Tibor: A Nobel
díjra érdemes taxisofőr – Interdiszciplináris ké
miai kaleidoszkóp. Bp., Lexica Kiadó, 2015)

Orbán Miklós
professor emeritus, ELTE TTK 

Biohidrogén
Ismeretes, hogy a hidrogén a legkönnyebb 
elem. A Földön szabad állapotban nem fordul 
elő, de a vegyületeiben annál gyakoribb. A 
racionálisan gondolkodó kutatók egyike sem 
tekinti a holnap energiahordozó jának, de az 
elkövetkező évtizedek során komolyan szá-
molni kell vele, így fontos, hogy tisztában 
legyünk az eddig elért eredményekkel.

A Bélafiné Dr. Bakó Katalin, a veszprémi 
Pannon Egyetem Biomérnöki, Membrántech-
nológiai és Energetikai Kutatóintézet intézet-
vezető egyetemi tanára szerkesztésében meg -
jelent, Biohidrogén című könyv a hidrogén 
újszerű előállításának lehetőségeit mutatja be. 
A szerzők a Pannon Egyetem és a Szegedi 
Tudományegyetem oktatói és kutatói, akik 
nemzetközi érdeklődést kiváltó ered ményeket 
értek el a biohidrogén kutatása területén.

Ahogy a szerkesztő az előszóban írja, „A 
hidrogén ideális energiahordozó mind környe-
zetvédelmi, mind egészségügyi, mind energe-
tikai szempontból.” Mivel tömegegységre 
vonatkoztatott energiatartalma nagyobb, mint 
a metáné, elégetésekor pedig kizárólag víz 
keletkezik, a karbonmentes (a CO2-kibocsá-
tás nélküli) energiaellátás megteremtése ér-
dekében kutatása világszerte napirenden van. 
A jelenlegi hidro génfelhasz nálás 96%-át 
fosszi lis alapon, elsősorban me tánból állítják 
elő. Ahhoz, hogy a hidrogén a várakozások-
nak megfelelően a jövő energiaforrása legyen, 
meg kell oldani előállítását biológiai alapon, 
biomasszából, szénhidrátban gazdag, gyakran 
hulladéknak számító alapanyagokból.

A könyv második fejezetében a Szegedi 
Tudományegyetem kutatói az alapoktól in-
dulva mutatják be a hidrogén-metabolizmus 
enzimjeit. Két olyan enzimcsalád van, ame-
lyek képesek hidrogéngáz fejlesztésére vagy 

annak oxidálására. A szerzők részletesen 
bemu tatják a hidrogenázok és a nitrogenázok 
felépítését, bioszintézisüket, a sejtekben be-
töltött élettani szerepüket. Mint minden fe-
jezetet, ezt is gazdag irodalomjegyzék követi, 
ahol az érdeklődők további, részletesebb in-
formációt találnak, természetesen a szerzők 
neves szaklapokban megjelent munkáiról is.

A következő fejezet a hidrogén-előállítás 
biológiai módszereinek bemutatásával foglal-
kozik. A nagyszámú hidrogéntermelő mik-
roorganizmus alapvetően két csoportba oszt-
ható: az egyik csoportba tartoznak a fényfüg-
gő, a másikba a fénytől közvetlenül nem 
függő (sötét fermentációs) törzsek, melyek 
mindegyikére jellemző, hogy a biohidro gén 
előállításához oxigénmentes (anaerob) körül-
mények szükségesek. A szerzők részlete sen 
bemutatják a sötét fermentációs hidrogén-
előállítást befolyásoló paramétereket: a hő-
mérséklet, a pH, a szubsztrátok hatását, a 
nit rogén, a foszfor és nyomelemek szerepét, 
és kitérnek a reaktorkonfiguráció és tartózko-
dási idő jelentőségére is. 

Külön fejezet foglalkozik a sötét fermen-
tációs hidrogéntermelés hatékonyságának 
növelésével, az alacsony hidrogénhozamok 
problematikájával. Az elméletileg 3–34%-os 
hatékonyságú konverzió helyett csak mintegy 
16–17%-ot érnek el. Megoldás lehet a kétlép-
csős rendszerek kiépítése vagy integrált eljá-
rások alkalmazása a nagyobb hidrogénhoza-
mok és produktivitás elérése céljából. A sötét 
fermentáció és a metanogenezis vagy fotofer-
mentáció, a mikrobiális üzemanyagcella és 
mikrobiális elektrohidrogenezis-cella össze-
kapcsolása, új hidrogéntermelő mikrobák 
alkalmazása, a metabolitikus mérnökség al-
kalmazása, a fermentáció optimalizálása, sok 
esetben pedig a hidrogén parciális nyomásá-
nak csökkentése segíthet a hatékonyság növe-
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