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zékonyság, a klímaváltozás előre jelzett ala-
kulásának elemzésére, a mezőgazdaságra 
gyakorolt hatásainak feltárására irányultak. 

Részt vett a VAHAVA (Változás–Hatás–
Válaszadás) elnevezésű projektben 2003–2006 
között. Ez a projekt képezte a Nemzeti Éghaj-
latváltozási Stratégia tudományos alapját. A 
stratégiát az Országgyűlés 2008. márciusban 
egyhangúlag elfogadta. A projekt folytatását 
jelentette a Felkészülés a klímaváltozásra: Kör
nyezetKockázatTársadalom (KLIMAKKT) 
program, melynek vezetője volt. Bekapcsoló-
dott az Európai Unió Adaptation and Miti
gation Strategies: Supporting European Climate 
Policy (ADAM) elnevezésű projektbe, és a 
magyar csoport munkáját irányította. 

2007-ben vezetésével alakult meg az „Al-
kalmazkodás a klímaváltozáshoz” elnevezésű 
akadémiai kutatócsoport. 

Több nemzetközi szakmai szervezetben 
tevékenykedett, és vállalt el vezetői funkció-
kat. Felelős kiadója volt a KLÍMA21 Füzetek 
folyóiratnak. 

2002-ben kutató és oktató munkája elis-
meréseként megkapta a Magyar Köztársasá-
gi érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést. 

2006-ban munkásságának elismerését Szé-
chenyi-díjjal jutalmazták.

Harnos Zsolt kiváló tudós, oktató és 
kutatásszervező volt. Igényes és munkabíró, 
talán többet is vállalt, mint amennyit kellett 
volna. Jó érzékkel rendelkezett a különböző 
szakterületekhez tartozó személyek összefo-
gásához és valódi interdiszciplináris projektek, 
programok kidolgozásához. Korán távozott 
el. Az új projekt (Klímaváltozás és Biztonság) 
kidolgozását és megalapozását elkezdte, de 
végrehajtani már nem tudja. 

Engem személyes barátság is fűzött hozzá. 
1978-tól dolgoztunk közös kutatási témákban. 
Egy kicsit tanítványomnak is tekintem, de 
több területen ő volt az én tanítóm. 

2008-ban tréfálkozva a következőt mond-
tam egymás között, baráti társaságokban és 
a szélesebb szakmai nyilvánosság előtt is: „Az 
elmúlt harminc évben én voltam a projekt-
vezető és te voltál az elsőszámú szakértő. Most 
cserélünk. A következő harminc évben te 
leszel a projektvezető, és én ott állok mögöt-
ted.” Sajnos ebből csak egy év valósult meg. 

Láng István 
az MTA rendes tagja

Megemlékezés

1942-ben született Pécsett, 
szinte pontosan azzal egy 
idő ben, hogy Robert Oppen-
heimer irányításával az Egye-
sült Államok nekilátott a 
Manhattan-terv megvalósítá-
sának. Kamasz volt, amikor 
a Szovjetunióban fellőtték az 
első szputnyikot, és megépül-
tek az első ipari célú atomerő-
művek. Talán ezek az esemé-
nyek is közrejátszottak abban, 
hogy a remekül zongorázó, a 
természettudományok, a tör-
ténelem és az irodalom iránt 
egyaránt érdeklődő, tehetsé-
ges fiatalember épp a fizikát 
választotta hivatásául.

Az ELTE fizikus szakának elvégzése után 
a KFKI-hoz került, és nagy lelkesedéssel kap-
csolódott be a magfizikai kutatásokba. Kan-
didátusi értekezését a kalifornium-252 neut-
ronspektrumáról írta, olyan témáról, mely nek 
gyakorlati jelentőségén túl pedagógiai haszna 
sem volt elenyésző. 1975-től a Ré szecske- és 
Magfizikai Kutató Intézet tu dományos igaz-
gatóhelyetteseként, később a Műszaki és 
Ter mészettudományos Társulatok Szövetsége 
(MTESZ) főtitkárhelyetteseként a kutatáson 
túl a magyar tudomány nemzetkö zi kapcso-
latainak fejlesztésén és a tudományos isme-
retterjesztés fellendítésén fáradozott.

Nem csoda, hogy elhalmozták munká-
val. Kiváló áttekintő és rendszerező képessé-
gének, ragyogó emlékezőtehetségének, szé-
leskörű szakmai tudásának köszönhetően 
szinte bármely tudományszervezéssel kap-
csolatos feladat ellátására ő tűnt a legalkalma-
sabb jelöltnek. Történész körökben is nagy 
feltűnést és elismerést keltett 2001-ben meg-
jelent könyve, melyben sokéves gondos 

adatgyűjtés és levéltári mun-
ka alapján, ritka dokumentu-
mokra támaszkodva megírta 
a KFKI történetét. Szintén 
történészi kvalitásait dicséri 
Vasasok Vasason – vasbányá
szat és vaskohászat a középkor
ban című műve, melyben 
kimutatta, hogy szü lőfaluja, 
Pécs-Vasas község minden 
bizonnyal Árpád-ko ri vasbá-
nyászairól kapta a nevét, és 
valószínűsítette a régi bányák 
színhelyét. E hely től nem 
messze a régészek ké sőbb 
középkori vasolvasztó nyo-
maira bukkantak.

Jéki László türelmes, hig-
gadt, derűt és nyugalmat sugárzó ember volt. 
Szellemi érte lemben mégis a felvilágosodás 
gyermeke, örökké nyughatatlan, enciklopé-
dista alkat, akit a kíváncsiság hajtott. Az 
egyiptomi szarkofágoktól Alfonse Mucha 
plakátjain keresztül a musicalekig szinte 
minden érdekelte. Könyvtárának állandó 
bővítésén kívül gyűjtött bélyeget, képeslapot, 
pénzérmét, röplapot stb. Beutazta a fél vilá-
got, mégis minden útjára úgy készült, akár 
Humboldt egy tudományos expedícióra. 
Áttanulmányoz ta az adott térség történetét, 
zenéjét, irodalmát, konyháját, és igyekezett 
a lehető legtöbbet belesűríteni a programba. 
Útközben min dent lefényképezett, s a képe-
ket gon dosan rendszerezte, albumokba ra-
gasztotta. Rejtély, hogy minderre honnan 
volt ideje, energiája. Életének utolsó negyedé-
ben fokozatosan elhatalmasodó, gyógyítha-
tatlan betegség kínozta, melyet pa nasz nélkül, 
rendkívüli méltósággal viselt.

Csodával határos módon épp ez az utol-
só tizennyolc esztendő volt Jéki László életé-
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nek legaktívabb és legtermékenyebb perió-
dusa. Kiváló pedagógusi képességeit édesap-
jától, a vasasi általános iskola tanárától örö-
költe. Bár a sors úgy hozta, hogy sosem állt 
egyetemi katedrán, a rádió- és tévécsatornák 
tudományos ismeretterjesztő műsorainak 
ál landó vendégeként, a Népszabadság és szá-
mos más lap külső munkatársaként, a Fizikai 
Szemle és a Magyar Tudomány szerkesztője-
ként, és csaknem 2500 cikk szerzőjeként 
többet tett a fizika eredményeinek terjeszté-
séért, mint a legtöbb hivatásos oktató. A 
Ma gyar Televízió Mindentudás Egyeteme 
című sorozatának egyik legnépszerűbb elő-
adását Jéki László tartotta. Előadásának cí-
mével (Sugárözönben élünk) Öveges József 
emléke előtt tisztelgett. A mindennapi élet-
ből jól ismert jelenségek segítségével tudomá-
nyának legbonyolultabb felfedezéseit is képes 
volt üdítően egyszerű, világos mondatokban, 
mégis szakmailag korrekt módon bemutat-
nia. 2003-ban jelent meg A gyilkos nő és a bab 
című könyve, melyben konyhai példák kap-

csán ismertetett számos fontos fizikai és ké-
miai törvényszerűséget. Népszerűsítő írása-
inak legújabb gyűjteménye most áll megje-
lenés alatt a pécsi Hetedhéthatár Kiadónál. 
Kiemelkedő ismeretterjesztő tevékenységéért 
tucatnyi kitüntetést kapott, köztük az Eötvös 
Loránd Fizikai Társulat Prométheusz-érmét 
(1986), a Magyar Nukleáris Társaság Szilárd 
Leó-díját (1996), a Magyar Újságírók Szövet-
sége Hevesi Endre-díját (1999), az Akadémi-
ai Újságírói Díjat (2002) és a Magyar Köztár-
sasági Érdemrend Lovagkeresztjét (2005).

A gyerekek és a fiatalok rajongtak érte. 
Lenyűgözte őket osztatlan figyelmével, diszk-
rét kedvességével, előítéletektől mentes, okos 
érveivel. Mindvégig hitt a tiszta ész erejében 
és a természettudományos módszerek haté-
konyságában. Akkor is, amikor a természet 
erői már nem voltak kegyesek hozzá.   

Pach János
a matematikai tudományok doktora

        MTA Rényi  Intézet

Megemlékezés

Kitekintés
ÓVATOSAN 

A VITAMINOKKAL!

A vitamin kiegészítők „megvédhetik” a szer-
vezetet a mozgás jótékony hatásaitól  – állítják 
a Jénai Egyetem kutatói. Michael Ristow és 
kollégái negyven önkéntest arra kértek, hogy 
egy hónapon át, heti öt alkalommal másfél 
órát mozogjanak. Közülük húszan naponta 
1000 milligramm C-vitamint és 400 nemzet-
közi egység E-vitamint kaptak; a csoport 
má sik fele nem részesült vitaminkúrában.  

Ristowék izombiopsziás vizsgálattal – ez 
azt jelenti, hogy tűvel izomsejteket távolítot-
tak el – rendszeresen vizsgálták, hogy egy, a 
sza bad gyökök mennyiségét jelző anyagból 

– TBARS) mennyit tartalmaznak a tanulmány-
ban részt vevők izmai. Megállapították, hogy 
a vitamint nem fogyasztók körében a mozgás 
hatására az izomban kétszeresére emelkedett 
a szabad gyökök mennyisége, míg a másik 
cso portnál nem volt változás, vagyis a vitami-
nok valóban megkötötték a sza bad gyököket. 

A kutatók ezt követően azt vizsgálták, 
hogy a mozgás a cukorbetegséget megelőző, 
ún. inzulinrezisztenciára gyakorolt, régóta 
is mert jótékony hatása hogyan jelenik meg 
a két csoportban.  Azt tapasztalták, hogy a 
vitamint nem fogyasztók körében a mozgás 
hatására nőtt a sejtek inzulinérzékenysége, 
míg a másik csoportban ez nem történt meg. 

„Az antioxidánsok kivédték a mozgás jótékony 
hatását” – magyarázza Ristow, bár figyelmez-
tet, hogy a tanulmányban részt vevők nagy 
dózisú vitaminokat kaptak. 

Régóta folynak a viták a túlzott vitamin-
fogyasztás ártalmairól, és például vannak 
korábbi adatok arról, hogy bizonyos antioxi-
dánsok a dohányosokban növelhetik a tüdő-
rák kockázatát, illetve csökkenthetik a daga-
natos betegségek kezelésében használt kemo-
terápiás szerek hatékonyságát.  

Ristow szerint sok zöldséget és gyümöl-
csöt kell enni, ezek ugyanis nem produkálják 
az antioxidánsok negatív hatását, másrészt a 
vitaminkészítmények úgysem helyettesíthe-
tik a zöldségek, gyümölcsök fogyasztását.    

Proceedings of the National Academy of 
Sciences; DOI: 10.1073/pnas.0903485106

GéNTERÁPIA 
A CUKORBETEGSÉG EGYIK 

SZÖVŐDMÉNYE ELLEN
Amerikai ideggyógyászok a Harvard Medical 
School oktató kórházában (Brigham and 
Women’s Hospital, Boston) évek óta cukorbe-
teg, és szövődményként súlyos neuro pátiával 
küzdő betegeket kezeltek kísérleti génterápi-
ás eljárással. Az idegrostok károsodá sa a pá-
ciensek lábán, lábfején eredményezett példá-
ul érzetkiesést és komoly fájdalmakat. A Dr. 
Allan Ropper által vezetett klinikai vizsgála-
tokra természetesen sikeres állatkísérle tek 
után került sor, amelyek bizonyították, hogy 
ha az állatok izmába, az ideggyökökhöz kö-
zeli területre bejuttatják az érképződést segítő 
ún. vaszkuláris endoteliális nö vekedési faktor 
(vas cular endothelial growth factor – VEGF) 

A kedves és nagyszerű munkatárstól megrendült szívvel búcsúzik 
a Magyar Tudomány szerkesztősége




