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[…] Tamás körül vibrál a levegő, valami új-
donságon mindig töri a fejét.”

A levegő valóban „vibrált”, mert a kar 
programja szembetalálta magát a 21. század 
egyik nagy kihívásával, a nanotechnológia és 
a biotechnológia konvergenciájának követ-
kezményeivel. Ez nemcsak a biológia ihlette 
gépek új nemzedékeinek születését vetíti 
előre, de azt is, hogy kísérleteket folytassunk 
az élő szervezetbe épített gépek új generáció-
inak kidolgozására is. 

De milyen lehetőségeket és veszélyeket 
jelent az élő szervezetek és a gépek integrált 
rendszereinek építése? Mit tudhatunk az em-
b er intelligencia hálójáról, a megértési folya-
matról, különösen az ember és a technika 
vi lágának viszonyáról? Mit jelentene az „em-
ber-gép hibrid”? 

Ahhoz, hogy az új technika emberközpon-
tú legyen, megbízható tudásra és felelős, be-
csületes személyiségekre van szükség a kuta-
tásban éppen úgy, mint a megvalósításban és 
az alkalmazásokban. Csakhogy a jelenleginél 
sokkal töb bet kellene tudnunk magáról az 
emberről is. 

„Multidiszciplináris család” vette körül, 
amit közel fél évszázada Zsuzsával, a brilliáns 
koncertező zongoristával alapított, és évtize-
deken át nagy szeretettel gondozott. Tamást 
otthon a zeneművészet, a festészet, az orvosi 
és idegtudományok, a filozófia, valamint a 
teológia avatott művelői vették körül. „Mind-
annyiuknak hálás vagyok” – nyilatkozta 
nemrég. Vallotta, hogy a természettudomány, 
a művészetek és a hit igazságai együtt visznek 
közelebb ahhoz, hogy megértsük az „ember 
világát”.

Boldog emberként élt közöttünk. Hiva-
tása gyakorlásából fakadó belső örömét su-
gározta családja, kollégái, munkatársai és 
tanítványai felé. 

„Minden beszélgetés után úgy tudtunk ki-
jönni a szobájából, hogy a marsallbot a zse-
bünkben van. – mondta a ravatalnál a tanít-
ványok nevében Horváth András. – Megta-
nulhattuk tőle, hogy Mozart d-moll zongora-
versenyének hallgatása hasonló élményeket kelt, 
mint egy szép matematikai tétel. Fontosnak 
tartotta azt is, hogy legalább száz verset ismer-
jünk kívülről, s azokat a művészi élmény embert 
javító katarzisával érintsük meg.”

Sugárzó személyisége sok fiatal számára 
példakép lett. Ez jó, mert „manapság a valódi 
hiteles tudás, a felelős személyiség, a meg-
bízhatóság, a hűség és a szorgalmas munka úgy 
értékelődik fel, mint sivatagban egy pohár víz” 

– írta. 
Munkásságát itthon is elismerés övezte. 

1993-ban Gábor Dénes-díjat, 1994-ben Szé-
chenyi-díjat, 2002-ben Bolyai János alkotói 
díjat kapott, 2010-ben a Magyar Köztársasá-
gi Érdemrend középkeresztje a csillaggal ki-
tüntetésben részesült. Ugyancsak 2010-ben 
XVI. Benedek pápa Roska Tamásnak 70. 
születésnapja alkalmából a Nagy Szent Ger-
gely-rend nagykeresztjének civil fokozatát 
adományozta.

Élete ajándék volt családja, barátai, kol-
légái és tanítványai számára, most pótolhatat-
lan veszteség. De művei, írásai és a bennünk 
hagyott benyomások itt maradtak. 2009-ben 
megjelent interjúkötetével mind annyi-
unknak üzen: Énekeljetek elmétekkel.  

Csurgay Árpád
az MTA rendes tagja
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AGYSZÖVET 3D-BEN

A bostoni Tissue Engineering Resource 
Center at Tufts University kutatói olyan há-
romdimenziós, az agyhoz hasonló szerkeze tű 
szövetet hoztak létre, amely műkö désében is 
emlékeztet a patkányagyra. A konstrukciót 
laboratóriumi körülmények között több 
mint két hónapig életben tudták tartani. 

Mostanáig a kutatók Petri-csészében 
növesztették az idegsejteket, de ott azok csak 
két dimenzióban fejlődnek. Nem alakul ki 
az a 3D-s szerkezet, amelyben a neuronok 
sejttestei a szürkeállományt, rostjaik a fehér-
állományt alkotják. Mivel agyi sérülések és 
bizonyos betegségek csak egyik vagy másik 
állományt érintik, a kutatók régi vágya volt 
olyan modell létrehozása, amelynek segítsé-
gével ezek működése külön-külön tanulmá-
nyozható. Ezen a téren értek el most jelentős 
eredményeket az amerikai kutatók. 

David Kaplan és munkatársai egy új kom-
pozitot fejlesztettek ki, amely két összetevőből 
áll: egy szivacsos fehérjevázból, és egy puhább, 
kolla gén alapú gélből. A szür ke- és a fehérállo-
mány elkülönülése érdekében a szivacsos vá zat 
fánk alakúra vágták, és patkányneuronokkal 
népesítették be. Ezt kö vetően a „fánk” köze-
pét megtöltötték a kollagénnel, amely a szi-
vacsos vázba is behatolt. A váz pórusai körül 
néhány nap alatt működő idegsejthálózatok 
jöttek létre, és a sejtek a központi gélen átha-
toló hosszabb axonokat növesztettek, hogy a 
túloldali sejtekkel is képesek legyenek kom-

munikálni. A „fánk” centrumában a rostok-
ból álló fehérállo mány elkülönült a környező 
szürkeállomány tól, amelyben a neuron sejt-
testek koncentrálódtak.     

Néhány hét után a kutatók funkcionális 
vizsgálatok végeztek. Azt találták, hogy a neu-
ronokban a növekedést és a működést szabá-
lyozó gének közül több működik, mint a 
Petri-csészében növekvő sejtekben. A 3D-s 
rendszer öt héten át stabil anyagcsere-aktivitást 
mutatott. A neuronoknak elektromos akti-
vitásuk is volt, sőt egy idegméregre az agyra 
jellemző elektrofiziológiai válasszal rea gáltak.  

Mivel a modell a patkány agyszövetéhez 
hasonló fizikai sajátságokat mutatott, a ku-
tatók kíváncsiak voltak arra, hogy rendszerük 
alkalmas-e agyi traumák modellezésére. Kü-
lönböző magasságokból egy súlyt dobtak rá, 
majd regisztrálták a neuronok elektromos és 
kémiai aktivitását. Ezek hasonlóak voltak 
azokhoz a paraméterekhez, amelyeket állatok 
traumás agyi sérüléseinél megfigyeltek. 

A kutatók szerint modelljük nemcsak az 
egészséges agyi folyamatok, hanem sérülések 
következményeinek valós időben történő 
vizsgálatára is alkalmas. Sőt segítségével ideg-
rendszeri betegségeket, és új gyógymódokat 
is lehet majd tanulmányozni.    

Tang-Schomera, Min D.  – Whitea, James 
D. – Tiena, Lee W. et al.:  Bioengineered 
Functional Brain-like Cortical Tissue. Pro-
ceedings of The National Academy of Sci-
ences of the United States of America (PNAS), 
early edition • DOI: 10.1073/pnas.1324214111
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HAMAROSAN LESZ OLTÁS 
AZ EBOLA ELLEN? 

Amerikai kutatók (Jefferson Vaccine Center 
at Thomas Jefferson University, Philadelphia, 
National Institutes of Health) azt állítják, hogy 
egy éven belül alkalmazható lesz az az ebola 
elleni oltóanyag, melynek fejlesztésén jelenleg 
dolgoznak.

A vakcina alapjául a régóta használatban 
lévő veszettség elleni oltóanyag szolgál. Az 
ebolát okozó vírusok megfelelő részeit a ve-
szettség vírusához kapcsolják, és azt várják, 
hogy az oltóanyag a veszettség mellett három 
ebola vírustörzs ellen is védelmet fog nyújtani. 

A vakcinát egyelőre csak majmokon tesz-
telték; őket megvédte a betegségtől. A humán 
klinikai vizsgálatokat még el kell végezni, 
hiszen csak azokból derül ki, hogy a vakcina 
emberi alkalmazása biztonságos-e, és megfe-
lelő-e a hatékonysága. 

Matthias Schnell, a Jefferson Oltóanyag 
Központ igazgatója szerint az emberi klinikai 
vizsgálatok három évet vesznek igénybe, de 
ha elegendő pénz állna rendelkezésre, a vakci-
na egy év múlva kész lehetne. 

Jelenleg négy afrikai országban tombol az 
ebola. A mostani járvány eltér az eddigiektől, 
mert az elmúlt negyvenkét év során a pan-
démia mindig kis falvakat érintett, és egy idő 
után felszámolta saját magát. Most azonban 
a betegség a nagyvárosokba is behatolt, és 
kiszámíthatatlan, hogy a járvány milyen 
méreteket fog ölteni. A szakemberek szerint 
azon ban világjárványra nem kell számítani, 
mert a betegség például az influenzától elté-
rően cseppfertőzés sel nem terjed. A vérzéses 
lázban szenvedő ember valamilyen váladéká-
val kell érintkezni ahhoz, hogy valaki meg-
fertőződjék. Ugyanakkor azt is hozzáteszik, 
hogy a fejlett egészségügyi kultúrával rendel-

kező európai és amerikai országok az esetle-
gesen beutazó betegek izolálásával, megfelelő 
kórházi kezelésével, és az egészségügyi sze-
mélyzet megfelelő védelmével a helyi járvá-
nyokat meg tud ják előzni.   

First Ebola Vaccine Could Be Less Than a 
Year Away, Scientist Says. MedlinePlus. 8 
August 2014. • http://www.nlm.nih.gov/
medlineplus/news/fullstory_147765.html       

ELBUTULÁS 
ÉS D-VITAMIN-HIÁNY 

Idős embereknél a D-vitamin hiánya jelentő-
sen megnöveli az Alzheimer-kór és más de-
menciák kialakulásának kockázatát. Brit 
kutatók 1658 amerikai felnőtt – mindannyian 
1992–93 és 1999 között az Egyesült Államok-
ban egy szív- és érrendszeri betegségekkel 
foglalkozó tanulmányban vettek részt – ada-
tainak elemzésével jutottak erre a következ-
tetésre. A személyek átlagéletkora a vizsgálat 
indulásakor hetvennégy év volt.

David Llewellyn és munkatársai (Univer-
sity of Exeter Medical School) a résztvevők 
1992-ben eltett vérmintáiból érzékeny analiti-
kai módszerrel D-vitamin-meghatározást 
végeztek, és azonosították azokat, akiknél az 
amerikai vizsgálat hat éve alatt valamilyen 
elbutulásos kórkép alakult ki. Azt találták, 
hogy azok, akiknek D-vitamin-szintje a ta-
nulmány indulásakor a normálisnak tartott 
érték felénél kisebb volt, 122%-kal nagyobb 
eséllyel betegedtek meg Alzheimer-kórban, 
és 125%-kal nagyobb valószínűséggel egyéb 
demenciában, mint azok, akiknek D-vitamin 
szintje a normális tartományba esett. 

A D-vitamin-hiányt számos egyéb beteg-
séggel – például szívelégtelenség, autoimmun 
kórképek, egyes daganatok, idegrendszeri 

betegségek, fertőzésekre való fogékonyság – is 
összefüggésbe hozzák. Az elbutulásos kórké-
pek és a D-vitamin-hiány kapcsolatára is 
voltak már korábban adatok, ezeket azonban 
sokkal kevesebb embert érintő tanulmányok-
ból nyerték. A mostani vizsgálat a nagy eset-
szám miatt meggyőzően támasztja alá a ko-
rábbi eredményeket. 

A D-vitamin a nap ultraibolya sugarainak 
hatására a bőrben termelődik. A mi éghajla-
tunkon októbertől márciusig a hiány meg-
előzése érdekében a szakemberek mindenki-
nek napi 1000–2000 egység D-vitamin-tab-
letta fogyasztását javasolják. A nyári hóna-
pokban kb. napi 15 perc napsütésben, rövid 
ujjú felsőben, lenge öltözékben történő séta 
elegendő D-vitamin-termelést biztosít. 

Littlejohns, Thomas J. – Henley, William 
E. – Lang, Iain A. et al.: Vitamin D and 
the Risk of Dementia and Alzheimer 
Disease. Neurology. Published online 
before print 06. 08. 2014. • DOI: 10.1212/
WNL.0000000000000755 • http://www.
neurology.org/content/early/2014/08/06/
WNL.0000000000000755.full.pdf+html 

NYOMOLVASÓ KISBABÁK 

Tíz hónapos csecsemők meg tudják külön-
böztetni az állatok nyomait az élettelen tár-
gyak (pl. autókerék, odébb tolt asztal) által 
hagyott nyomoktól – állítják  kanadai kutatók.

Az ember alapvető kognitív képessége, 
hogy az élő és élettelen objektumokat felisme-
ri és külön kategóriába sorolja. Az elmúlt 
évtizedek csecsemővizsgálatai kimutatták, 
hogy állatok és járművek között már egyéves 
kor előtt különbséget tudnak tenni a gyere-
kek. A most ismertetett kutatásban azt vizs-
gálták, hogy tíz-húsz hónapos csecsemők 

képesek-e összekapcsolni az állatokra jellem-
ző ugráló mozgást és a közben keletkező 
szaggatott nyomokat, illetve a tárgyak folya-
matos mozgását és nyomait. A kutatók szerint 
igen; a betanulási fázist követően a csecsemők 
rendbenlévőnek találták, ha pél dául egy ku-
tya ugrándozott, míg egy ilyenfajta mozgást 
végző busz esetében meglepődtek. Mindezt 
az ilyen vizsgálatokban szokásos módon ál-
lapították meg, mérték, hogy az ifjú teszt-
alany milyen hosszan nézi az egyes dolgokat. 

Baker, Rachel K.  – Pettigrew, Tamara L. 
– Poulin-Dubois, Diane: Infants’ Ability to 
Associate Motion Paths with Object Kinds. 
Infant Behavior and Development. 37, 2014, 
119–129. • DOI: 10.1016/j.infbeh.2013.12.005

MEGSZÓLALTATHATÓ 
A NÉMAFILM

Az MIT, a Microsoft és az Adobe kutatói 
olyan eljárást fejlesztettek ki, amellyel egy 
videofelvételen látható tárgy parányi rezgései-
nek képi elemzésével visszafejthető, hogy a 
felvétel idején a tárgy környezetében milyen 
hangok hallatszottak. Az algoritmus teljesítő-
képességét demonst rálandó, egy hangszigete-
lő üveg mögött lévő csipszes zacskóról készült 
filmből érthető beszédhangokat rekonstruál-
tak. Hasonló eredményt tudtak produkálni 
alufóliáról, egy pohár vízről vagy egy cserepes 
virág leveléről készült film segítségével. Azok 
a szabad szemmel láthatatlan rezgések, ame-
lyeket a hanghullámok a tárgyakban keltenek, 
elegendő információt hordoznak ahhoz, hogy 
belőlük magukat a hanghullámokat vissza 
lehessen fejteni. Természetesen mindehhez 
kü lönleges videofelvétel szükséges. A másod-
percenként készült képek számának na-
gyobbnak kell lennie a rekonstruálni kívánt 
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Az ember alapvető kognitív képessége, 
hogy az élő és élettelen objektumokat felisme-
ri és külön kategóriába sorolja. Az elmúlt 
évtizedek csecsemővizsgálatai kimutatták, 
hogy állatok és járművek között már egyéves 
kor előtt különbséget tudnak tenni a gyere-
kek. A most ismertetett kutatásban azt vizs-
gálták, hogy tíz-húsz hónapos csecsemők 

képesek-e összekapcsolni az állatokra jellem-
ző ugráló mozgást és a közben keletkező 
szaggatott nyomokat, illetve a tárgyak folya-
matos mozgását és nyomait. A kutatók szerint 
igen; a betanulási fázist követően a csecsemők 
rendbenlévőnek találták, ha pél dául egy ku-
tya ugrándozott, míg egy ilyenfajta mozgást 
végző busz esetében meglepődtek. Mindezt 
az ilyen vizsgálatokban szokásos módon ál-
lapították meg, mérték, hogy az ifjú teszt-
alany milyen hosszan nézi az egyes dolgokat. 

Baker, Rachel K.  – Pettigrew, Tamara L. 
– Poulin-Dubois, Diane: Infants’ Ability to 
Associate Motion Paths with Object Kinds. 
Infant Behavior and Development. 37, 2014, 
119–129. • DOI: 10.1016/j.infbeh.2013.12.005

MEGSZÓLALTATHATÓ 
A NÉMAFILM

Az MIT, a Microsoft és az Adobe kutatói 
olyan eljárást fejlesztettek ki, amellyel egy 
videofelvételen látható tárgy parányi rezgései-
nek képi elemzésével visszafejthető, hogy a 
felvétel idején a tárgy környezetében milyen 
hangok hallatszottak. Az algoritmus teljesítő-
képességét demonst rálandó, egy hangszigete-
lő üveg mögött lévő csipszes zacskóról készült 
filmből érthető beszédhangokat rekonstruál-
tak. Hasonló eredményt tudtak produkálni 
alufóliáról, egy pohár vízről vagy egy cserepes 
virág leveléről készült film segítségével. Azok 
a szabad szemmel láthatatlan rezgések, ame-
lyeket a hanghullámok a tárgyakban keltenek, 
elegendő információt hordoznak ahhoz, hogy 
belőlük magukat a hanghullámokat vissza 
lehessen fejteni. Természetesen mindehhez 
kü lönleges videofelvétel szükséges. A másod-
percenként készült képek számának na-
gyobbnak kell lennie a rekonstruálni kívánt 
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hang frekvenciájánál. Egy hétköznapi kame-
rával készült felvételből is sok akusztikus in-
formáció nyerhető, megállapítható például 
a beszélgetők száma, neme. A kutatók szerint 
a módszer a kézenfekvő törvényszéki, krimi-
nalisztikai felhasználáson kívül számos terü-
leten  lehet hasznos. Az eredményeket a 
legjelentősebb számítógépes-grafikai konfe-
rencián, az idei SIGGRAPH-on mutatják be.

Hardesty, Larry: Extracting Audio from 
Visual Information. MIT News. 04. 08. 
2014. • http://newsoffice.mit.edu/2014/
algorithm-recovers-speech-from-
vibrations-0804

HOGY LEHET 
MEGSZABADULNI 

A SZÉN-DIOXIDTÓL?

Különleges szerkezetű réz nanohab felületén 
redukáltak elektrokémiai úton szén-dioxidot 
amerikai kutatók. A reakció termékösszeté-

tele eltér, hatásfoka pedig kedvezőbb a közön-
séges rézelektród esetében tapasztalhatónál.

A fosszilis energiahordozók felhasználása 
során keletkező és a légkörben egyre inkább 
feldúsuló szén-dioxid valamilyen hasznos 
anyaggá, esetleg energiahordozóvá történő 
visszaredukálása igen kecsegtető, egyúttal 
rendkívül nehéz feladat.

Az elektrokémiai redukciót is számos 
fémfelületen kipróbálták már, a rézelektród 
az egyik ígéretes jelölt, mert viszonylag nagy 
arányban keletkezik rajta metán és etilén. A 
rézhabból készült elektródon azonban a ter-
mékek között etán és propilén is kimutatha-
tó volt. A szerzők szerint a fémhab pórusszer-
kezetének változtatásával a termékösszetétel 
is változtatható. 

Se, Sujat – Liu, Dan – Tayhas G. – Palmore 
R.: Electrochemical Reduction of CO2 at 
Copper Nanofoams. ACS Catalysis. 2014, 
4, 3091–3095. Publication Date (Web): 8 
August 2014. DOI: 10.1021/cs500522g
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Közel hetven év agrártörténelme
Az MTA Könyvtárában mutatták be Az ag-
rárium tudósai című interjúkötetet, melyben 
az MTA Agrártudományok Osztályának 
szépkorú tagjai vallanak életútjaikról.

Mindazok, akik belelapoznak a kötetbe, 
tizenkét életpályán keresztül közel hetven év 
agrártörténelmében mélyülhetnek el.  Nem 
először tehetjük meg ezt, hiszen korábban is 
jelentek meg hasonló vallomáskötetek, így az 
Agrártudományok Osztálya alapításának 
ötvenedik évfordulójára megjelentetett, de 
em líthetjük a Rögös vallomások interjúkötetet 
is. A könyvben megszólalók életpályája – akik 
vagy a második világháború alatt, vagy köz-
vetlen utána végezték el egyetemi tanulmá-
nyaikat – végigkíséri napjainkig a magyar 
me zőgazdaság permanens átalakulását. A 
megszépítő múlt tanulságai, a csak félmon-
datokban való emlékezés a háború poklában 
töltött fiatalság éveire vagy az azt követő ha-
difogságra, az ész diadala, a csak a szépre való 
emlékezés, még akkor is, ha később nehezek 
voltak az ötvenes évek is. A tizenkét párhuza-
mos életpálya a zöldségnövények kutatójától 
(Balázs Sándor) a talajtérképezőig (Várallyai 
György), kiterjed az agrárközgazdaságot mű-
velő sikeres mezőgazdasági miniszter (Dimény 
Imre) vallomására, a növényi vírusok azono-
sítójának (Horváth József) gazdag életpályájá-
ra, a teljesen új tudományterület – a növény-
kórélettan – alapítójának (Király Zoltán) pá-
rat lan pályafutására. Megismerjük az állathi-

giénia hazai megálmodójának és iskolaterem-
tőjének (Kovács Ferenc) hitvallását, a magyar 
tudománypolitika meghatározó sze mélyiségé-
nek (Láng István) szerepvállalását a Szegedi 
Biológiai Központ alapításában.  Ké pet kaphat 
az olvasó az állatorvosi járványtan kiemelke-
dő személyiségeinek példáján nevelődött, a 
napi politikával való szakmai kapcsolatok 
ellentmondásaival harcoló tudós (Mészáros 
János) gyakorlati eredményeiről, az állatok 
takarmányozásának tudományos hát terét fel-
táró kutató elme (Schmidt János) val lomásáról, 
aki nem követte a családi hagyományokat, 
így nem vált erdésszé, mint akadémikustársa 
(Solymos Rezső), aki a Kár pát-medence min-
den erdejének ismerője, a hazai erdők szerel-
mese. Vall a kötetben az osztály doyenje 
(Ste fanovits Pál) is, a magyar genetikus talajtér-
kép megalkotója, és a mezőgazdasági marke-
tingkutatások elindítója (Tomcsányi Pál), aki 
már a hatvanas évek végén a „piacos almáról” 
tartotta előadásait az egyetemen.

 Mindezen életpályák korhű képet adnak 
a magyar mezőgazdaság vargabetűiről, a föld-
osztásról, a kényszerített szövetkezesítésről, az 
állami gazdaságok alapításáról, a hatvanas 
évek páratlan mezőgazdasági reformjáról, az 
akkori gépesítésről, mely egyedi volt a közép-
kelet-európai országokban, és a méltán világ-
hírű növényvédelmi szolgálat megalapításáról, 
majd a kilencvenes évek megtorpanásáról, a 
mezőgazdasági felhasználóipar elkótyavetyé-
léséről és annak máig ható súlyos következ-
ményeiről. Bár a vallomások nem a minden-




