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A PUNGOR ERNŐ-DÍJAT Demeter
Ádám, a Richter Gedeon Nyrt. főosztályvezető-helyettese vehette át.
•
Mezei István okleveles gépészmérnök, a
Magyar Államvasutak nyugalmazott igazgatója, életműve elismeréseként a MIKÓ IMRE-DÍJAT, valamint a Magyar Közlekedési
Közművelődésért Alapítvány MIKÓ IMREEMLÉKPLAKETTJÉT kapta.
Az aktív szakember kategóriában megosztva
ítélték oda az elismerést Jászberényi Attila
okleveles villamosmérnöknek, a MÁV-

Simonovits András • Még egyszer Lakatos Imréről
START műszaki főmunkatársának és Virág
István hidászmérnöknek, a MÁV Zrt. osztályvezetőjének.
Az AKADÉMIAI SZABADALMI NÍVÓDÍJAT Fried Miklósnak, az MTA doktorának, az MTA Természettudományi Kutatóközpont osztályvezetőjének, Vukics Krisztina
gyógyszerkutató vegyészmérnöknek, valamint Zámboriné Németh Évának, az MTA
doktorának, a Budapesti Corvinus Egyetem
tanszékvezető egyetemi tanárának adományozták.
A kitüntetetteknek gratulálunk
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A Magyar Tudomány 2014. októberi számának
Könyvszemléjében jelent meg Gyarmati
György írása (1274–1278. o.) Alex Bandy A
csokoládé-gyilkosság. Egy filozófus másik élete
(Budapest: Akadémia, 2014) című könyvéről.
(Az eredeti angol cím kifinomultabb és szellemesebb volt: Chocolate and Chess: Unlocking
Lakatos.) Mind a könyv, mind a recenzió be
mutatja, hogy Lakatos (Lipschitz) Imre (1922–
1974), a London School of Economics-on
tanító, iskolateremtő tudományfilozófus mi
lyen mocskos szerepet játszott másik (helyesebben: előző) életében: az 1944 és 1956 közötti Magyarországon kommunista funkcio
náriusként és besúgóként sok ember életét
tette tönkre. Sajnos, az ismertetésben – Lakatos megítélésén túlmenően – olyan súlyos
megállapításokat találtam, amelyek mellett
nem mehetek el szó nélkül. Magával az ismertetett könyvvel nem foglalkozom.
Lehet elmarasztalni a hazai náciellenes
mozgalmak kommunista vagy akár szociáldemokrata tagjait későbbi tetteikért, de nem
lenne szabad nyílt megvetést sugalló vagy
kedélyesen fölényes kifejezéseket használni
velük kapcsolatban. Ilyeneket idézek a recenzióból (kurziválva): „A múlt század első har

madában tehetséges polgárcsemetének marxistává szegődni nem volt egyéni extravagancia… A háború utolsó évében már »hatodik
érzék« sem kellett a felismeréshez: a kommunista meggyőződés mellett a »származásbűn«
okán is ajánlatos köddé válni, alámerülni. […]
A Lipschitz család nagyobbik része is Auschwitzban végezte…” (1274.). Ha Gyarmati azt
akarja mondani, hogy Lakatos mint kommu
nista és zsidó csak az illegalitásban menthette meg az életét, amit csak alátámaszt a szomorú tény, hogy családja nagy részét meg is
gyilkolták, ezt a Magyar Tudományban „aján
latos köddé válás” emlegetése és idézőjeles
célzások nélkül, tárgyszerűen kellene leírnia.
A recenzens többek között olyan embereket
sorol föl a „korkalandban” részt vevő csemeteként, mint Szalai Sándor, Donáth Ferenc,
Zöld Sándor, Losonczy Géza, akik legalább
többévi börtönnel, de ketten az életükkel
fizettek meg ezért a „kalandért”.
Egyébként az olvasók többsége valószínűleg nem érti, hogy mi köze a csokoládénak
a gyilkossághoz. Egy ilyen hosszú könyvismer
tetésben illett volna megmagyarázni, hogy
1920 körül született egy híres szovjet regény,
ennek a címe volt Csokoládé, amely „művészi
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formában” igazolta a kirakatpereket, és a
visszaemlékezők szerint a Lakatos-csoportban
kedvelt könyv volt.
Hozzászólásom végén szeretnék kijavítani egy torzulást: Lakatos Imre visszataszító
bűneiről hovatovább többet tud a magyar
társadalom, mint zseniális munkáiról. (Képzeljék el, hogy könyvet írnék a legnagyobb
tudósok, például Newton vagy Gauss életéről,
amelyekben csak bűneik szerepelnének!
Voltak bűneik, bár nem politikaiak.) Nem
mintha az utóbbi mentené az előbbit, de
Lakatos szerencséjére – és a mi szerencsénkre is – az előbbi nem érinti az utóbbit. Éppen
ezért közvetett tanítványaként (matematikatörténeti jegyzetem is tükrözi Lakatos hatását)
szeretném röviden összefoglalni Lakatos tudományfilozófiai életművét. A konkrétság
kedvéért a matematika példáján világítom
meg megközelítésének lényegét.
Lakatos (és Thomas Kuhn) előtt a mate
matikusok hajlamosak voltak arra, hogy
tárgyuk fejlődését mint töretlen diadalmenetet mutassák be. Sematikusan: az 1. matematikus kitalált egy definíciót, segítségével

Kitekintés
megfogalmazta az 1. tételt, és hibátlan logikával be is bizonyította azt. Jött a 2. matematikus, általánosította a definíciót, megfogalmazta az általánosított tételt, és hibátlan logikával be is bizonyította azt.
Lakatos matematikatörténeti példákon
keresztül bebizonyította, hogy a valóságos
fejlődés a fenti leírásnál sokkal bonyolultabb
volt. Sémája szerint: az 1. matematikus kitalált
egy definíciót, segítségével megfogalmazta az
1. tételt, és hibás logikával bizonyítottnak
vélte azt. Jött a 2. matematikus, ellenpéldát
adott az 1. tételre. Jött a 3. matematikus, kijavította az eredeti definíciót, újrafogalmazta
az általánosított tételt, és hibátlan logikával
be is bizonyította azt.
Negyedszázad óta lehet korlátozás nélkül
írni a kommunizmus bűneiről. Az eltelt idő
szak hossza lehetővé tenné, hogy Gyarmati
recenziójánál árnyaltabb és tárgyilagosabb
könyvismertetések jelenjenek meg, különösen a Magyar Tudományban.
Kulcsszavak: tudományfilozófia, magyar szocializmus, kirakatperek, besúgás
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EBOLATESZTEK AFRIKÁBAN

GÉNHIBA – INFARKTUS ELLEN

Decemberben három potenciális ebola elleni
kezelés hatékonyságának tesztelése indul el
Nyugat-Afrikában. A vizsgálatokat, amelyek
során két vírusellenes szert és egy túlélőkből
származó vérkészítményt fognak „bevetni”, a
Médecins Sans Frontières (MSF) nevű orvosi segély szervezet koordinálja.
A brincidofovir nevű antivirális szer klinikai vizsgálatát az Oxfordi Egyetem kutatói, a
favipiravir tesztelését egy francia kutatási ügy
nökség, míg a „lábadozók szérumának” kipró
bálását egy belga kutatóintézet vezeti. A
mostani ebolajárvány során mindhárom eljárást alkalmazták már, s mindhárom szerepel
a WHO-listán, amely a potenciálisan rendelkezésre álló ebola elleni szereket tartalmazza.
Arról, hogy most éppen ezeket teszteljék, a
biztonságossági és hatékonysági adatok ismeretében egy nemzetközi bizottság döntött.
A brincidofovir egy amerikai fejlesztésű
széles spektrumú antivirális szer, amelyet még
nem törzskönyveztek az USA-ban. A favipi
ravir egy japán gyógyszergyár terméke; a szi
getországban influenza kezelésére már engedélyeztek, és a feltételezések szerint ebola ellen
is hatékony. A túlélők véréből származó készítmény a vírus ellen védelmet nyújtó ellenanyagokkal menthet életeket.

Egy nemzetközi kutatócsoport olyan génhibát azonosított, amely véd a magas koleszterinszint ellen. A kutatók 113 000 ember genetikai anyagának vizsgálatával azt találták,
hogy minden 650. személynél egy mutáció
következtében az ún. NPC1L1 gén egyik
kópiája nem működik. Az ilyen emberek
vérében az ereket károsító „rossz” koleszterin
szintje átlagosan 10%-kal alacsonyabb volt,
mint azoknál, akiknél a génnek mind az anyai,
mind az apai példánya működik. A mutáns
gént hordozók infarktuskockázata pedig
50%-kal volt alacsonyabb. A kutatók olyan
esetet nem találtak, hogy a gén mindkét
kópiája hibás lett volna.
A felfedezés azért is érdekes, mert létezik
már egy koleszterinszintet csökkentő gyógyszer, amely tulajdonképpen ugyanazt a gént
hallgattatja el, amelyet a természetes körülmények között is létező génhiba. A kutatók
szerint érdemes nagyobb figyelmet fordítani
a védelmet jelentő mutációkra; az így szerzett
ismeretek segíthetik a betegségek okainak
megértését és új gyógyszerek fejlesztését.
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