
és miért jöttem egy idõ után haza? Vol-
tak vagy vannak-e példaképeim, és
kitõl tanultam a legtöbbet? Kitõl kap-
tam a legjobb, számomra leghaszno-
sabb tanácsot? A régi nagyok közül
kivel dolgoznék együtt a legszíveseb-
ben? Hogyan teszem közzé kutatási
eredményeimet a szakmán belül és a
kívülállók körében, mit érdemes köz-
zétennem és hogyan? Mi érdekel a
szakterületemen kívüli világból, a tudo-
mányos kérdéseken túlmutató társadal-
mi problémák, a kultúra, a gazdaság
területein, az irodalom, a zene vagy a
politika világában, és milyen, a szak-
mámon túli kapcsolatokra vágyom?
Milyen a viszonyom a könyvekhez, az
internethez, a szakmai konferenciák-
hoz, vagy a fiatalabb generációkhoz?
Mire vagyok a legbüszkébb az eredményeimbõl, és
van-e olyan eredményem, amit szívesen elfelejtenék?
Melyik könyv tette rám a legnagyobb hatást? Voltak-e
sikerélményeim? Eljutottak-e eredményeim a gyakorlat-
ba? Mit csinálnék másképp, ha újrakezdhetném a fel-

nõtt életet? Tanulságos végigkövetni az
interjúalanyok ezekre és még egy né-
hány további kérdésre adott válaszait.

A megszólaltatott kutatók kizárólag
a természettudományok (beleértve a
matematikát és a mérnökséget) és az
élettudományok területérõl verbuvá-
lódtak. Ez természetesen szûkíti a
megszólaló interjúalanyok tematikai
spektrumát, amit persze indokolhat az
a körülmény is, hogy a vándorbotot az
ezeken a területeken dolgozó kutatók
gyakrabban veszik a kezükbe.

A könyv élvezetes és tanulságos
olvasmány, de ennél fontosabb, hogy
hiánypótló. Nagy szükség van ugyanis
arra, hogy az életüket, motiváltságukat,
az eredményes tudományos tevékeny-
ségnek szentelõ embereket megismerje

és elismerje a társadalom, netán a fiatalok ösztönzést
kapjanak arra, hogy hasonlóan indítsák pályájukat. Az
erõs tudományos elittel nem rendelkezõ társadalmak-
nak ugyanis nem mernék fényes jövõt jósolni.

Kroó Norbert

Géczi János, Csányi Vilmos: ÕSZI KÉK
Athenaeum Kiadó, Budapest, 2018, 336 oldal

Mihez kezdenénk, ha holnaptól ezer évig élhetnénk?
Hogyan ad értelmet az ember saját pillanatnyi létének
a földi élet végtelen folyamatában? Értelmezhetõ-e
evolúciós szempontból a kultúra és a morál? Hogyan
okoz tragédiát a legjobb emberi szándék is? Miért
vágyakozunk mindig máshová, és miért keressük a
kapcsolatot földön kívüli fajokkal, ha még a delfinek-
kel sem tudtunk egy jót beszélgetni?

Csányi Vilmos etológus és Géczi János író párbe-
széde nem mindennapi intellektuális utazásra csalja el
az olvasót. Két Homo sapiens próbál átlépni az embe-
ri megismerés korlátain.

Két barát beszélget életrõl és halálról, alkotásról és
kudarcról, apaságról és önmagunk becsapásáról. Ar-
ról, ami fontos, és arról, amit sohasem érthetünk meg.
„Mindig utálom, amikor az életemrõl kérdeznek” –
mondja az interjú alanya. A kérdésekre adott válaszok
azonban lépésrõl lépésre nemcsak a tudós elfogulat-
lan ítéleteit, de egy kivételes ember kivételes életének
személyes fordulópontjait és meghatározó felismeré-
seit is felfedik az olvasó elõtt.

Géczi János évtizedek óta kutatja a szélsõséges
magatartásformák természetét, a társadalom devian-
ciaképét, az elfogadás és az elutasítás közösségi
szintû gesztusait. Az Õszi kék immár a hatodik élet-
történet-rekonstrukció, de az elsõ olyan, amelynek
egy világhírû professzor az alanya.

Csányi Vilmos pályája többször rendhagyó fordula-
tot vett. Ma mindannyian a sztártudóst látjuk benne,
pedig szakterületének tudományos elfogadtatásáért
évtizedekig kellett küzdenie, rengeteg elhallgatás,
mellõzés, háttérbe szorítás kísérte munkásságát, mi-
elõtt az áttörés megtörtént. Csányi hamarabb lett a
világon mindenhol ismert bestselleríró, mint a legna-
gyobb szaklapok befogadott tudósa. Hogyan történ-
hetett ez? Mi hozta el a változást? Milyen szerepet ját-
szott és játszik a nagy etológus személyes életében a
kert? Hogyan tekint Csányi Vilmos a gasztronómiára,
az utazásra, a kultúrák diverzitására? Egyáltalán, ho-
gyan lesz egy vegyészbõl a kutyaviselkedés-kutatás
legnagyobb szaktekintélye?



XVII.
Nukleáris Technikai

Minden érdeklődőt szeretettel várunk 
a XVII. Nukleáris Technikai Szimpóziumon!

KIEMELT TÉMÁINK:

1. Nukleárisüzemanyag-fejlesztések, 
2. Nemzeti Nukleáris Kutatási Program újabb eredményei, 
3. A nukleáris ipar szakember-utánpótlása.
de várjuk az előadásokat az alábbi témakörökhöz kapcsolódóan is:
nukleáris technikák  ||  új generációs reaktorok  ||  fúziós technológia  ||  
vegyészet  ||  hulladékkezelés  ||  leszerelés és transzmutáció  ||  reaktorfizika  
||  termohidraulika  ||  reaktoranyagok  ||  nukleáris biztonság  ||  informatikai 
biztonság  ||  sugár- és környezetvédelem  ||  üzemeltetés és hatósági szabályozás  
||  oktatás  ||  PR és HR  ||  új atomerőművi blokkok építése.

Nukleáris tájékoztatás és tájékozódás! 

Fórumot biztosítunk szakembereknek, kutatóknak, a szakma ifjabb művelőinek 

műszaki és tudományos eszmecserére,  kapcsolatépítésre. 

NOVEMBER29-30.20
18
.

BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT
7100 Szekszárd, Szent István tér 10.

Idén is lehet pályázni a legjobb poszter díjra!
  
November 29-én a Marie Skłodowska-Curie 
élete alapján készült Radioaktív című 
monodrámát tekinthetik meg a résztvevők.
November 30-án Kerekasztal-beszélgetésre 
hívunk, illetve sajtótájékoztatót tartunk.

Regisztrálni már most lehet: www.nuklearis.hu

(minden egyéb adat, információ a honlapon megtalálható)
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