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éleT a marson és a mágneses bakTériumok

Az alábbi történet azt próbálja szemléltetni, 
milyen nagy szerepük van a véletleneknek és 
a személyes kapcsolatoknak a tudományos 
kutatásban.

1996 nyarán, épp mikor második alkalom-
mal érkeztem Arizonába kétéves posztdokto-
ri kutatásra, megjelent a Science-ben egy cikk 
egy Mars-meteoritról. A szerzők azt állították, 
hogy a négymilliárd éves, magmás eredetű 
Mars-kőzetben egykori életre utaló nyomo-
kat azonosítottak. Az egyik érv az életnyomok 
mellett nanométeres méretű, mágneses kris-
tályok jelenléte volt a kőzetben. A szerzők azt 
állították, hogy hasonló méretű és tisztaságú 
vas-oxid és vas-szulfid kristályok a Földön 
csak a mágneses baktériumok sejtjeiben 
képződnek, tehát a Marson egykor hasonló 
bak tériumok éltek. Bár a cikk érvelése nem 
tűnt egészen logikusnak, és első olvasásra sem 
hittem, hogy valóban életnyomokat találtak 
a meteoritban, a cikk így is nagyon érdekes 
kérdéseket vetett fel, és ebben a munkában 
olvastam életemben először a mágneses bak-
tériumokról.

Egy-két héttel később arizonai főnököm, 
Peter Buseck megkérdezte, nem akarok-e 
más nap San Franciscóba, a NASA Ames 
Ku tatóközpontban rendezett egynapos meg-
beszélésre utazni, melyen a meteoritos cikk 
szerzői és a téma iránt érdeklődő kutatók ta-
lálkoznak. Természetesen kaptam az alkal-
mon. Az összejövetel nem is a Mars-meteorit, 
hanem a résztvevők miatt maradt számomra 
emlékezetes. Itt találkoztam azzal a két ame-
rikai kutatóval (Richard Frankel és Dennis 
Bazylinski), akik révén a mágneses baktériu-

kalandozás emlékeimben

Néha visszagondolunk az eltelt évekre, és 
látni szeretnénk, mi is döntötte el a megjárt 
utat, egy tudatos építkezés és megfontolt 
döntések és választások sorozata, vagy akár a 
sors szekerének kiszámíthatatlan játéka és 
incselkedése komolykodó elképzeléseinkkel, 
szilárdnak hitt akaratunkkal, bizonyítva, 
hogy néha a legnagyobb fordulatokat is vehe-
ti életünk, olyanokat, amiket előre se meg-
tervezni, de még megálmodni se mertünk 
volna. Életemben több volt az ilyen váratlan, 
nagy ugrásszerű, előre el nem tervezett for-
dulat, és lényegében ezek mozdítottak azok-
ra az utakra, amelyek meghatározókká váltak, 
nem pedig az erős akarattal és szándékkal 
előrehaladásomat célzó eltervezett jövőkép.  

Falun születtem, erdők és legelők közé, 
olyan helyen ahol a házunk építéséhez édes-
apámmal a havasról lovakkal hordtuk le a fát, 
messze attól a világtól ahol a szülők sok-sok 
évvel előre megtervezik gyerekeik iskoláit és 
különóráit. Tizenhét éves voltam, amikor 
édes apám úgy döntött, hogy bevisz a városi 
kollégiumba, Segesvárra a középiskola har-
madévére. Itt igyekeznem kellett, hát meg-
nyertem a matematika versenyek helyi, me-
gyei, országos szakaszait, és bekerültem a 
nem zetközi olimpián Romániát képviselő 
ke retbe (habár románul se tudtam még jól).  
Ez megismétlődött egy évre rá, ami a ma tema-

tikus pályámat meghatározta. Kezdődtek a 
bukaresti egyetemista meg kutatóévek. A 80-
as évek zárt Romániájában nehéz volt tervez-
ni, nehéz volt kutatni: volt úgy, hogy egyévi 
kemény munka után derült ki, hogy az ered-
ményt odakint már valaki pár éve kiszámol-
ta. És akkor abból a görcsös harcból egyszer 
csak kiszabadít az élet, leomlik a határ, jönnek 
a külföldi meghívólevelek. Egyszerre kellett 
volna menni Amerikába PhD-prog ramra, 
meg meghívott kutatónak Hollandiá ba. Mi-
vel három hónapra megálltam Neime genben, 
a késés miatt az amerikai határnál nem akar-
tak beengedni, végül megsajnáltak; nyolc 
hónapra rá védtem, és egyetemi tanár lettem. 
Megint következnek az emberi szorgoskodás 
évei, munka, cikkek, professzorság, állampol-
gárság az újvilágban. Tizennégy év. És akkor 
egy csendes este kimondódik, hogy haza kell 
költözni Magyarországra – valami miatt, amit 
más meg nem ért, és mi sem mondjuk ki, 
ne hogy kimondva átváltozzon.

Mitől és meddig érik az ember? Mit tarto-
gat a sors számunkra: azt, amit magunk 
erejéből vagy magunk hiúságára meg szeret-
nénk szerezni, avagy amit ő lát jónak szá-
munkra? Talán ez bátoríthat, amikor úgy 
érezzük, hogy áll az életünk. Talán nem is áll, 
csak ugrásra készül.

Némethi András

mok bámulatos világát megismertem. A bak-
tériumsejtekben mágneses nanokristályok 
képződnek, amelyek az adott baktériumtörzs-
re jellemző méretűek, alakúak, elrendeződé-
sűek. A sejt a mágneses kristályoktól maga is 
iránytűvé válik, csak a földi mágneses tér rel 
párhuzamosan képes úszni. A baktériumok-
ban lévő kristályokkal kapcsolatban sok ás-
ványtani jellegű kérdés merült fel, és a találko-
zóról visszatérve Arizonába azonnal hozzá-
fogtam az új ismerősöktől kapott, meg a ve lük 
együtt gyűjtött minták elektronmikroszkó-
pos vizsgálatának. 

Hamarosan egészen érdekes eredmények-
re is jutottunk. Például a kristályok szerkeze-
te alapján megállapítottam, hogy egyes bak-
tériumokban kétféle vas-szulfid ásvány van, 
előbb az egyik képződik, amely átalakul a 
másik szerkezetté. Mivel a két ásvány közül 
csak az egyik mágneses, jó lett volna valahogy 
az egyes kristályok és az egész sejt mágnessé-
gét mérni, vagy pláne képeken ábrázolni. 
Fogalmam se volt róla, ezt hogyan lehetne 
megoldani, míg egy újabb találkozás hozzá 
nem segített a megoldáshoz.

Az egyetemen az elektronmikroszkópos 
laboratóriumhoz tartozott egy számítógépes 
szoba, ahol volt néhány munkaállomás, ame-
lyen kristályszerkezeti modelleket lehetett 
építeni, és ezek nagyfelbontású elektronmik-
roszkópos felvételeit számítani. Rendszerint 
egy jellegzetes figura ült mellettem a szom-
szédos gépnél. A számítások közben családfát 
szerkesztett, amelyen hosszú lengyel nevek 
sorakoztak. Mikor szóba próbáltam elegyed-
ni vele, első kérdése az volt, jártam-e a Faröer-
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szigeteken. Mikor igennel feleltem, egészen 
felvillanyozódott, mert mint elmondta, ezt 
mindenkitől megkérdezi, és még sose kapott 
igenlő választ. Rafal Dunin-Borkowski-nak 
hívták az Angliában született, lengyel szárma-
zású fizikust. Nem sokkal ezután egy közös 
családi vacsora közben megmutatta, min 
dol gozik: az elektronholográfia módszerét 
fejleszti, amellyel fémek mágneses indukció-
járól nanométeres léptékű térképeket készít, 
sőt az indukciót mennyiségileg méri! Már 
más nap az elektronmikroszkóp mellett ül-
tünk, és mágneses baktériumokról készítet-
tünk elektronhologramokat. Először sikerült 
nanométeres méretű kristályok mágneses 
tulajdonságait kvantitatívan mérni. A munka 
olyan jól sikerült, hogy rögtön egy Science 
cikk készült belőle.

A mágneses baktériumokban lévő ásvá-
nyokról ma már ugyan jóval többet tudunk, 
mint tizenöt éve, de még mindig van több 
érdekes, megoldandó probléma. Nem tudjuk, 
hogyan működik a mágneses érzékelés a 

komplexebb élőlényekben, például ízeltlábú-
akban és madarakban. Szintén fontos feladat, 
és ennek megoldásán dolgozunk jelenleg, 
hogyan lehetne a baktériumokban képződő 
kristályokhoz hasonlóan szabályozott tulaj-
donságokkal rendelkező mágneses nanokris-
tályokat előállítani a laboratóriumban. Az 
efféle kristályoknak sok hasznos anyag- és 
orvostudományi alkalmazása lenne. 

A mágneses baktériumok témájához több 
szerencsés véletlen vezetett: a Mars-meteorit-
ról szóló cikk, a konferencia, melyre csaknem 
véletlenül kerültem, a találkozás az elektron-
holográfia szakértőjével…  a kutatás eredmé-
nyessége és a téma szépsége mellett – ami 
fő leg interdiszciplinaritásában rejlik – a fenti 
történetben név szerint szereplő négy kolléga 
máig tartó barátsága is kutatói pályafutásom 
legszebb élményei közé tartozik.

Pósfai MIhály
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A Magyar Tudományos Akadémia 
új levelező tagjai

Kedves Olvasóink,

régi szokásunk, hogy az MTA új tagjait – ha csak röviden is – bemutas-
suk. Reméljük, hogy a Magyar Tudomány néhány kérdésére adott vála-
szaik legalább vázlatos képet adnak róluk. Az Akadémia most megválasz-
tott tagjai idén a következő kérdéseket kapták:

1. Mit tart a legfontosabbnak, leghasznosabbnak kutatómunkájában, és mit 
tart a legérdekesebbnek? Mert e kettő nem mindig közös halmaz…

. Mit vár saját magától, milyen tudományos eredményt szeretne elérni 
tudomá nyos pályafutása során?

3. Kit tart az egyetemes tudománytörténetben példaképének – nem feltétlenül 
a saját tudományterületéről –, és miért éppen őt?

4. A tudományosság elkövetkező tíz évének eredményei közül mi izgatja leg
inkább a fantáziáját?

Az MTA új levelező tagjai




