
úgy, hogy nem tudom a savak egymásra hatásának
kémiai képleteit felírni. Viszont biztos, hogy nem ma-
ratom ki a tüdômet a lúg és a sav összeöntésével. Ezt
a kémiai hatást kellene elmagyarázni egy 14 éves kis-
lánynak, és nem a hatsoros kémiaképletet bemagol-
tatni velük.”

Nem marad ki a biológia sem a magasabb rendû
politikai szakértelem megnyilvánulásai közül. Egy ve-
zetô politikus, feltehetôen a korszerû oktatásnak kö-
szönhetôen a balneológiát (gyógyfürdôtan) a bálnákkal
hozza kapcsolatba: „…olyan szakok, amelyekre a ma-
gyar társadalom és annak képviseletében eljáró kor-
mány a köz érdekére való tekintettel nem tart igényt…
ilyen a balneológia… A bálnatenyésztés az egy létezô
tudomány, Új-Zélandon és Ausztráliában van is gazda-
sági relevanciája, de Magyarországon igen kevés. Bál-
natenyésztésben jártas professzorok lehetnek Magyar-
országon is, de nekünk erre igazán nincs szükségünk.
Ne tiltsuk meg, hogy valaki ezt akarja tanulni a saját
pénzét kockáztatva, de ne rendeljük meg.”

A matematika már csak szinte lábjegyzet marad a ne-
mes versengésben: „Négy millió éhezôrôl hallani. Most
olvasom, hogy öt millió túlsúlyos magyar van. Ezek
szerint csak egy millió van elfogadható helyzetben?”

Mit szól ehhez a társadalom? Érdekes módon Bod-
rogi Gyula, a kiváló színmûvész volt az, aki meghök-
kenését a legdrámaibban fejezte ki: „Nem képzeltem,
legmerészebb álmomban sem, hogy a politikusok
között ennyi a buta ember. Hogy ilyen alacsony a
mondanivaló iránti vágy. Hogy a demokrácia ilyen
ezeréves feudális alapokon nyugszik…”

Egy hang a népbôl a következôképpen fogalmaz:
„Köztudott, hogy a politikában sikeres emberek az
esetek elenyészô részében látnak el olyan feladatokat,

amelyekhez akárcsak minimálisan is értenek. …nem
hallgatnak senki szakember fiára, és »józan paraszti
ésszel« próbálnak megoldani komplex feladatokat.
Legfontosabb céljuk a politikai siker, nem pedig az
ország dicsôsége. A legnagyobb probléma, amikor a
józan paraszti ész is csôdöt mond.” [3].

A helyzet remélhetôen alapvetôen meg fog változni
az egyetemek átrendezésével, ha az agráregyeteme-
ken agrárnyelvtant tanítanak, akkor sehol nem fogad-
hatja a gyanútlan szemlélôt a következô kép:

az Állatorvosi Egyetemen pedig „álatoknak” is fognak
humán tárgyakat tanítani!

Bencze Gyula

Irodalom
1. http://www.ksh.hu/szamlap/
2. Füstöss László: Miért lehet szeretni a Brutális fizikát? Természet

Világa 146/1 (2015) 36–38.
3. http://iflgazdasag.blog.hu/2013/10/07/a_politikus_neha_annyira_

buta_hogy_faj
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ALMÁSI ISTVÁN, 1944–2015

A 2015. szeptember 14-i gyászszertartáson elmondott búcsúbeszéd
szerkesztett változata.

2015. augusztus 29-én a Nyugat-magyarországi Egye-
tem szombathelyi Fizika Tanszékének egyik meghatá-
rozó egyénisége, Almási István eltávozott közülünk.

Nagyatádon született 1944. február 25-én. Általános
iskolába Sárváron járt, a középiskolát Hatvanban vé-
gezte el. A Budapesti Mûszaki Egyetemen kezdte meg
felsôfokú tanulmányait. Mérnök szeretett volna lenni,
mert tudta magáról hogy precíz, és érezte magában az
alkotási vágyat és képességet. Kármán Tódor mond-
ta, hogy a tudósok csak felfedezik a természet törvé-

nyeit, a mérnökök viszont olyat alkotnak, ami addig
nem volt meg a természetben. Nagy szerencséjére a
legendás professzortól, Simonyi Károlytól tanulta a
villamosságtant. Ez egész életére kihatott, hiszen utol-
só munkahelyén, a szombathelyi Berzsenyi Dániel
Tanárképzô Fôiskolán (BDTF) az elektromosságtan
tanára volt, és kutatómunkát is ezen a területen vég-
zett. A tanári elhivatottság azonban erôsebb volt ben-
ne a mérnöki pálya vonzásánál, így azután matemati-
ka-fizika-ábrázológeometria szakos középiskolai ta-
nári oklevelet szerzett 1972-ben az ELTE Természettu-
dományi Karán. Ugyanitt 1984-ben a középiskolai
technikatanári szakot is elvégezte.
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két budapesti iskolában. 1972-tôl 1976-ig a Budapest
VI. kerületi Szinyei Gimnázium és Általános iskolában
dolgozott. Az ô irányításával készült el az iskola új
tanulókísérleti elôadója, a fizika- és a fotólabor. Ez az
intézmény akkor az Országos Pedagógiai Intézet gya-
korlóiskolája volt, így több országos pedagógiai kísér-
letben vett részt. Segédkezett Öveges József televíziós
kísérleteinek összeállításában is.

Az 1976/77-es tanévtôl kezdve tíz éven keresztül
tanított Körmenden, a Kölcsey Ferenc Gimnázium-
ban. Itt az iskola különálló három épületébe fizikai
elôadót, tanulókísérleti laboratóriumot és fizikaszer-
tárt tervezett és irányította a kivitelezést.

Amikor 1986-ban meghívtam a BDTF Fizika Tan-
székére oktatni, fellélegeztek Körmenden. Almási
István ugyanis nagyon szigorú volt, sokat követelt,
határozott, kemény, ellentmondást nem tûrô szemé-
lyiség volt. Ezt a gyenge tanulók nehezen viselték, a
jók számára azonban nagy elônyt jelentett, hogy rend-
szeres munkára, pontosságra nevelte ôket és hatalmas
tudásanyagot adott.

A BDTF-en 1983-ban indult Fizika Tanszéken újra
lehetôsége adódott tervezni és építeni: a fizikai elô-
adóterem, az elektromosságtan- és a C-szintû izotóp-
laboratórium kialakítása mind az ô munkája. Jó érzé-
ke volt a tér esztétikus és ugyanakkor gyakorlatias
kihasználásához. Ezt mutatta, ahogy a laborasztalok
fölé a polcrendszereket elhelyezte: mindennek meg-
van a helye, áttekinthetô, könnyen kezelhetô.

„Mély elméleti tudás, kiváló kísérletezô készség és
problémamegoldás jellemezte – nem utolsósorban
persze az, hogy tudását mindig és mindenkor kész

volt másokkal megosztani, és képes volt
azt sokak számára jól érthetôen elôadni.” –
így jellemezte ôt kollégája, Molnár László.
A fôiskolai hallgatók legjobbjait maga köré
vonta: ôk is egész délután bent maradtak
az elektrolaborban, kísérleteztek, eszközt
építettek, szakcikkeket és TDK-munkákat
készítettek. Éveken át minden általános
iskolai és középiskolai fizikatanári ankéton
látható volt olyan kísérleti eszköz, hallható
volt olyan elôadás, látogatható volt olyan
mûhelyfoglalkozás, amit hallgatóink, illet-
ve kollégáink építettek, illetve vezettek.
Almási István tanítványa, Soós Sándor saját
számítógépes méréseirôl írt dolgozatával
1991-ben Pro Scientia aranyérmet kapott.

Csak néhányat emelek ki Almási István
megépített, nyomtatásban közzétett eszkö-
zei és társadalmi tevékenységei közül.

Az elektromágneses hullámok szemléltetésére a tel-
jes elôadótermen áthúzódott a drótpár; átalakított
fénycsövek szolgálták a gázkisülési és a mechanikai
kísérletek hosszú sorát, például hangsebesség- és hul-
lámhosszmérés, áramló folyadékok vizsgálata, hidro-
sztatikai mérések.

Részt vett a 16 lovas, magdeburgi féltekés Gue-
ricke-kísérlet szervezésében 2003-ban ugyanúgy, mint
a Foucault-inga bemutatásában 1991-ben. Ez utóbbi-
nál hallgatójával, Soós Sándorral Hall-szondás érzéke-
lô-berendezést készítettek. Ennek jeleit és a lézeres
érzékelés mérési eredményeit is számítógép rögzítet-
te, értékelte. Ezt azért fontos említeni, mert manapság
szinte évenként megismétlik az ingakísérletet a szom-
bathelyi székesegyházban, azonban mindenféle mé-
rés nélkül.

Almási István két alkalommal volt házigazdája a fô-
iskolák matematika-, fizika- és számítástechnikai ok-
tatói országos konferenciájának ugyanúgy, mint 1991-
ben a pozitron-annihilációs kongresszusnak, amelyen
Teller Ede is részt vett.

Négy évig volt tanszékvezetô-helyettes, egy évig
megbízott tanszékvezetô és 1994-tôl fôiskolai szak-
szervezeti titkár. 2008-ban ment nyugdíjba.

Büszke volt fizikai erejére, munkabírására: hétvé-
geken betonozott, házat épített. Ugyanakkor mûvészi
szinten készített apró fafaragásokat.

Egykori levelezôs tanítványunk így reagált Almási
tanár úr halálhírére:

„Szerettük, igazán nagyon jó fej volt.”
Szeretett kollégánk, Tanár Úr, kedves Pista, nyu-

godjál békében!
Kovács László
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Az ESS látványterve (©ESS/Team Henning Larsen Architect).

HÍREK ITTHONRÓL

Beszámoló a LIGHTtalks rendezvénysorozat hazai eseményeirôl
A LIGHTtalks, az Európai Unió által indított és támoga-
tott három elembôl álló rendezvénysorozat fô célja a
fény technológiájának népszerûsítése. Az ipart célozza
a LIGHTtalks: the Power of Photonics, az egyetemi hall-
gatókat a Careers in Photonics és a vállalkozókat a
Lighting the Future elôadássorozat, amelyek 2015-ben
a Fény Nemzetközi Évéhez kapcsolódnak.

A LIGHTtalks: the Power of Photonics rendezvény
magyar elôadói napját a Szegedi Tudományegyetem
és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat közös szervezé-
sében, a Magyar Innovációs Szövetség szakmai közre-
mûködésével 2015. szeptember 25-én, Szegeden a
Szent-Györgyi Albert Agórában, az európai esemény-
sorozattal összehangoltan rendezték meg.

A rendezvény elôadásait alapvetôen a vállalkozói
és ipari szférából érkezô, a fotonika különbözô, kö-
zöttük tudományos aspektusait elsô kézbôl ismerô
szakemberek tartották:
Szabó Gábor (a Magyar Innovációs Szövetség elnöke,

akadémikus): Fotonika – a jelen és a jövô iparága
Balázs László (GE Lighting, fômérnök): LiFi – internet

a lámpából

Bayer Gábor (77 Elektronika Kft., fejlesztési igazga-
tó): Optikai megoldások a vizelet diagnosztikában

Duda Ernô (Solvo Biotechnológiai Zrt., vezérigazgató):
Alkalmazott fotonika az orvosbiológiai kutatásban

Gajdátsy Gábor (Furukawa Electric Technológiai In-
tézet Kft., kutatómérnök): Furukawa félvezetô léze-
rek és alkalmazásaik

Puskás Sándor (MOL Csoportszintû Kutatás & Üzlet-
fejlesztés, K+F vezetô szakértô): Fénytechnológia
az olaj- és gáziparban

Markus Wunsch (Audi Hungaria Motor Kft., Head of
Body Shop A3/TT): Laser applications in the body
shop of Audi Hungaria

A rendezvény olyan cégeket szólított meg, amelyek-
ben a fotonika innovatív lehetôségek kiaknázását, új
ipari eljárások kifejlesztését eredményezheti. Az
ELFT nagy sikere, hogy az elôadásokon, majd az azo-
kat követô kerekasztal-beszélgetésen harminchárom
cég, vállalkozás, iparág/ágazat negyvenhat szakem-
bere vett részt. A szervezô munkát Geretovszky Zsolt,
az SzTE Optikai és kvantumelektronikai tanszékének
adjunktusa irányította.

HÍREK A NAGYVILÁGBÓL

Magasabb szintre lépett az európai neutronkutató központ, az ESS
Az Európai Bizottság az Európai Kutatási Infrastruktú-
ra Konzorcium (ERIC) tagjának nyilvánította az Euró-
pai Spallációs Forrás (ESS) neutronkutató központot.
Ezzel újabb mérföldkôhöz érkezett a kutatási célú
részecskegyorsító fejlesztése.

Az ESS új generációs neutronforrás az Európai Unió
egyik legjelentôsebb kutatási infrastruktúra-projektje,
amely Európa tizenegyedik, egyben Skandinávia elsô
ERIC-központja. Az 1,84 milliárd eurós beruházás
2014-ben indult a svédországi Lundban. A projektben
18 európai intézet és 11 egyetem vesz részt, mûszaki
igazgatója pedig Mezei Ferenc akadémikus.

Az új státusz adományozását igazoló emlékplaket-
tet Robert-Jan Smits, az Európai Bizottság Kutatási és
Innovációs Igazgatója adta át Lundban a projektben
részt vevô tagállamok képviselôinek részvételével
rendezett ünnepségen. Az eseményen jelen volt a
svéd és a dán kutatásokért felelôs miniszter, Helene
Hellmark Knutsson és Esben Lunde Larsen. Magyar-
országot Buka Ágnes, az MTA Wigner Fizikai Kutató-
központ fôigazgató-helyettese képviselte.

Az ESS projektnek Magyarország is alapító tagja. A
hazai tudományos és mûszaki közösség részvételét a

Magyar ESS Bizottság koordinálja. A magyar kutatás
tagdíj befizetésével vesz részt a projektben, amelynek
70 százalékát természetbeni beszállítás teszi ki. A ma-
gyar részvételt koordináló szervezet a Nemzeti Kuta-
tási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal. A jelenlegi, épí-
tési fázisban való közremûködés három akadémiai ku-
tatóintézet, az MTA Energiatudományi Kutatóközpont,
az MTA Wigner FK és az MTA Atommagkutató Intézet
révén valósul meg. E három akadémiai intézmény részt
vesz a Magyar ESS Bizottságban munkájában is.

(http://mta.hu/tudomany_hirei/)
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A Yutu rover a Chang’e leszálló egységrôl fényképezve.

Kínának már két éve mûködik távcsöve a Holdon
Kínai kutatók bejelentették, hogy a robottávcsövük,
amely elsô a maga nemében, hibamentesen mûködik
2013 decembere óta, amikor leszállt a Holdra. A 15
centiméteres teleszkóp a Chang’e Lander berendezés-
re van szerelve, amely sikerrel ereszkedett le a Hold
felszínére. A Chang’e egység a Yutu rovert vitte magá-
val, amely nehezen vészelte át a holdi éjszakákat és
ez év márciusában megszûnt mûködni, de a leszálló-
egység még jól mûködik.

A távcsô észleli az ultraibolya fényt, ami különö-
sen alkalmassá teszi olyan megfigyelésekre, amelyek
a Földön nem lehetségesek. „A Holdon nincs atmosz-
féra, ezért a Földdel ellentétben az égi objektumok
ultraibolya fénye ott megfigyelhetô” – magyarázza
Jing Wang, a pekingi National Astronomical Obser-
vatories csillagásza, aki a teleszkóp mûködéséért
felelôs vezetô. „Mivel a Hold huszonhétszer lassab-
ban forog, mint a Föld, ezért a távcsô megszakítás
nélkül, egy tucat napig maradhat egy objektumra
irányozva” – tette hozzá.

Egy frissen publikált cikkben Wang és munkatársai
részletesen beszámoltak a teleszkóp elsô 18 hónapjának
mûködésérôl, amely idô alatt 2000 óra megfigyelést
végeztek és 40 csillagot tanulmányoztak. A kutatócso-
port még egy képet is készített a Pinwheel galaxisról.

(https://www.newscientist.com/)

Új eszköz a láthatáron sebészeknek a rák kezelésére
A sebészeknek mûtét közben fontos tudni, hogy a
páciens bizonyos szövetei rákosak-e.

Az Analytical and Bioanalytical Chemistry folyó-
iratban az Oak Ridge Nemzeti Laboratórium (ORNL)
Kertész Vilmos vezette kutatócsoportja egy folyadék-
csepp-felületi tesztet ír le, amely mintegy 10 perc alatt
végez el olyan vizsgálatokat, amelyek jelenleg rutin-
szerûen 20-30 percig tartanak. Kertész várakozása
szerint a vizsgálati idô hamarosan 5 percre rövidíthe-
tô. „Ahelyett, hogy a szövetet kivágjuk és mikroszkóp
alatt vizsgáljuk, hamarosan egy technikus is elvégez-
het egy hasonlóan konkluzív vizsgálatot a mûtôben
operáció közben” – mondta Kertész Vilmos.

Az új, tömegspektroszkópián alapuló technika igen
vonzó alternatívája a hagyományos, immuno-histoké-
miai (IHC) vizsgálatnak, amelynél a diagnózis megál-
lapításához specifikus protein-biomarkereket keres-
nek. Bár az IHC-módszer térbeli felismerése igen ma-
gas, idôigényes és a protein detektálásához használt
antitest mennyisége és egyedi jellemzôi az alkalma-
zást erôsen korlátozzák.

Kertész megjegyezte, hogy a módszert sikerrel alkal-
mazták térben elkülönülô mintáknál, valamint drogok
és anyagcsere-bomlástermékek detektálására vékony
állati szövetmetszetek és száradt vér vizsgálatánál.

(https://www.ornl.gov/news/)

A kutatók gyémántot használnak a rák korai felismeréséhez
A Sydney-i Egyetem fizikusai módszert fejlesztettek
ki, hogy gyémántok használatával azonosítani tudja-
nak rákos daganatokat, mielôtt azok életveszélyessé
válnának. A Nature Communications -ben közölt
munkájukban megmutatják, a gyémánt egy nanoská-
lájú szintetikus változata észlelni tudja a korai rákos
elváltozást nem mérgezô és veszélytelen NMR-szken-
neléssel.

Rákos daganatok keresése speciális vegyi anyagok-
kal nem új, de a kutatók nehezen tudják követni, ho-
vá jutnak ezek az anyagok, mivel csak kevés módszer
van arra a biopszián kívül, hogy azonosítsa rák jelen-
létét. David Reilly professzor vezetésével egy kutató-
csoport azt vizsgálta, hogy a nanoskálájú gyémánt

hogyan tud segíteni a rák azonosításában annak korai
stádiumában. „Azt tudtuk, hogy a nanogyémántok
hasznosak a kemoterápiánál a gyógyszerek bejuttatá-
sához, mivel nem mérgezôk és nem reakcióképesek”
– mondta Reilly professzor. „Úgy gondoltuk, hogy
ezeket a tulajdonságokat ki tudjuk használni, mivel a
gyémántnak mágneses jellemzôi NMR-vizsgálatoknál
fényjeleket adnak. Vagyis egy gyógyszerészeti problé-
mát fizikai problémává alakítottunk.”

A kutatócsoport ezért nanogyémántok hiperpolari-
zációjával kezdett foglalkozni, egy folyamattal, amely
a gyémánt belsejében egy irányba rendezi az atomo-
kat, így azok az MRI-vizsgálatnál megfigyelhetô jele-
ket adnak. A hiperpolarizált gyémántokat rákos mole-
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kulákhoz kapcsolva az új technikával követhetôvé
válik a szervezetben a molekulák mozgása.

A csoport munkájának következô fázisában orvos-
szakértôkkel együttmûködve állatokon fogják tesztel-

ni az új technológiát. A tervek között szerepel a skor-
pióméreg használata agydaganatok kimutatására az
NMR-módszer segítségével.

(http://www.sciencedaily.com/)

India beindította az ASTROSAT-missziót
India elsô csillagászati mûholdját az Indiai Ûrkutatási
Szervezet (Indian Space Research Organization, ISRO)
bocsátotta fel. A pályára állítás az ISRO Andhra Pradesh
állambeli Sharikota székhelyû Satish Dhawan Space
Centre-bôl indult egy Polar Satellite Launch Vehicle
fedélzetén. Az ASTROSAT elnevezésû, 70 millió dollár
költségû misszió feladata fekete lyukak, neutroncsilla-
gok és aktív galaxismagok tanulmányozása egy széles
hullámhossztartományban, amely a látható spektrumtól
a kemény röntgensugárzásig terjed.

A nagyjából 1600 kilogramm tömegû ASTROSAT öt
évig fog mûködni egy, az Egyenlítôhöz közeli pályán,
650 km-re a Föld felszínétôl. 750 kg hasznos terhet
visz, amely öt mûszert, köztük leképezô eszközöket
és detektorokat tartalmaz. Az ASTROSAT ezekkel a
mûszerekkel tanulmányozni fogja az égboltot a ke-

mény röntgen- és ultraibolya-tartományban, valamint
figyeli az új tranziens jelenségeket, aktív galaxismago-
kat és galaxisklaszterokat.

Az ASTROSAT segít pótolni az ûrbázisú röntgensu-
gárzás-megfigyelések hiányzó kapacitását, különösen a
NASA Rossi X-Ray Timing Explorer hiányára, amelyet
16 év mûködés után 2012-ben kapcsoltak ki.

A berendezést az ISRO Bangalore helyszínû Satel-
lite Centre központjából irányítják, amely a központ
feletti áthaladás alkalmával fog adatokat letölteni. A
mûhold naponta 420 gigabit adatot képes gyûjteni,
amely a kutatók szerint nemcsak a röntgencsilla-
gászatban jelenti egy új korszak beköszöntét. Az
ASTROSAT mûszereit két hónapig tesztelik, mielôtt
a teljes mûködés beindulna.

(http://physicsworld.com/)

Tudósok, akik csalnak
A tudományos cikkekben elôforduló csalás régi prob-
léma, de a média tudósításait olvasva nehéz nem arra a
megállapításra jutni, hogy a helyzet rosszabbodott. A
hamisított vagy téves eredmények miatt a szerzôk és a
szerkesztôk arra kényszerültek, hogy visszavonjanak
cikkeket olyan folyóiratokból, amelyek hagyták magu-
kat becsapni és közölték ôket. Az Egyesült Államok
leghíresebb egyetemei is belekeveredtek ilyen ügyek-
be. Vannak módszerek arra, hogy ezt a fajta csalást
minimalizálni lehessen, azonban ehhez az egész folya-
matot meg kell változtatni attól kezdve, hogyan osztják
meg a tudósok az adatokat, addig, hogy miként kell
elbírálni a cikkeket és kinek a feladata érvényesíteni a
szigorú tudományos követelményeket.

A csalások az országban folyó kutatásoknak csak
igen kis részét érintik, azonban ezt biztosan nem lehet
tudni. A Retraction Watch, egy független, kutatással
foglalkozó blog követi a felmerült gyanús ügyeket.

A Science folyóirat egy 2014 decemberében publi-
kált cikket vont vissza, amely azt szándékozott bizo-
nyítani, hogy a meleg politikai kortesek személyes
beszélgetések során képesek megváltoztatni a kon-
zervatív szavazók nézeteit a melegházasságról. A ku-
tatók nem tudták bemutatni az eredeti adatokat, a
munkával kapcsolatban felmerült kételyeket nem tud-
ták eloszlatni.

Az Environmental Science & Technology folyóirat-
nak korrigálnia kellett egy márciusban megjelent cik-
ket a törésrôl, mivel a vezetô szerzô nem tüntette fel
egy energiacégtôl kapott támogatását. Májusban a

Journal of Clinical Investigation folyóirat visszavont
egy cikket a rák genetikájáról, amelyet a National Can-
cer Institute egy fiatal kutatója írt, mivel hamis adato-
kat tüntetett fel.

Hogyan történhet ez? Gyakori az olyan fiatal kuta-
tó, aki a „publikálj vagy pusztulj” követelmény kény-
szerében manipulálja az adatokat. Sok esetben a té-
mavezetô kutató nem eléggé figyel a cikkre, és meg-
elégszik azzal, hogy neve szerepel a szerzôk között.

Elméletben a folyóirat felkért bírálóinak kellene
felfedezniük a hibákat, azonban nincsenek birtoká-
ban az ellenôrzéshez szükséges kritikus adatoknak,
vagy nincs rá idejük, különösen azért mert ritkán kap-
nak érte fizetséget. Néha csak akkor derül fény az
ilyen esetekre, amikor valaki, talán egy PhD-hallgató
vagy a laboratórium egy munkatársa vészjelzést ad és
rámutat a hibára. A tudományos közösségnek nyilván
jobb biztonsági rendszerre van szüksége.

Ez azzal kezdôdhet, hogy a tudósok, különösen a
bírálók hozzáférjenek a cikk adataihoz, amit a kutatók
általában nem szívesen osztanak meg. A Federal Office
of Research Integrity számára biztosítani kell a szüksé-
ges anyagi eszközöket és elegendô függetlenséget ah-
hoz, hogy minden, a tudomásukra jutott esetet kivizs-
gálhassanak. Egy másik válasz a kutatási csalásokra
még több kutatás lehet. A szövetségi kormánynak tá-
mogatnia kellene az arra irányuló kutatásokat, hogy
mennyi csalás történik, milyen károkat okoz a tudo-
mánynak és hogyan kell felvenni ellene a harcot.

(http://www.nytimes.com/)
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