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Szinopszis 

A szerző a biokémia professzora, aki a stresszfehérjék gyenge kapcsolatait kutatta az elmúlt 
15 évben. Vizsgálódásainak eredményeit a Vince könyvkiadónál megjelent “Stresszfehérjék” c. 
könyvben foglalta össze, amely elismerést aratott. 1998-tól egyre fokozódó kíváncsiságot váltott ki 
benne az a megmagyarázatlan jelenség, ahogy a stresszfehérjék stabilizálják a sejteket és az 
élőlényeket. 2003-ban az is kiderült, hogy számos más stabilizáló fehérje létezik. Mi lehet bennük a 
közös? Ahogy a szerző fiatal munkatársaival a lehetséges magyarázatokon töprengett, egy 
meghökkentően új megállapítás körvonalazódott: a stabilizáló fehérjék gyenge kölcsönhatásai adják 
a magyarázatot. 

Miért találjuk szépnek Mona Lisa mosolyát? Miért stabilizálják a nők a társadalmakat? 
Miért egyformák a gyümölcslegyek? Miért instabil Afganisztán? Miért halt volna ki az ember, ha 
nem lenne mindenevő? Miért jobb az angol közigazgatás, mint a francia? A tervezett könyv 
nemcsak azt mutatja meg, hogy a fenti kérdésekre válasz adható, hanem azt a megdöbbentő tényt is 
bizonyítja, hogy a fenti kérdésekre a válasz ugyanaz. Minden bonyolult rendszert a molekuláktól a 
Föld élővilágának egészéig gyenge kölcsönhatások stabilizálnak. A minket körülvevő és a bennünk 
lévő rendszerek: nagyobb molekuláink, sejtjeink, szerveink, baráti társaságaink, munkahelyünk, a 
társadalom, amelyben élünk és az egész Föld – mind-mind hálózatok. E hálózatok hihetetlenül 
egyformán viselkednek. Közös vonásaikat, stabilizálásuk módjait mutatja meg ez a könyv, amely 
egy izgalmas utazásra hívja meg az olvasót az evolúció, a rák, az öregedés, az emberi nyelv, a 
számítógépes programok, a gazdasági rendszerek és a történelem világába. A könyv írása közben a 
szerző és fiatal munkatársai megtanulták új szemmel nézni a világot. Rácsodálkoztak gyönyörű 
egységére és erejére a különbözőség mögött megbújó egyformaságban. Ezt a nagyszerű érzést 
szeretnénk átadni az olvasónak is. 

 
 
 
© Vince Kiadó, 2004

 
*A könyv kidolgozását a LINK-csoport (zömében a kutató diák mozgalomban, http://www.kutdiak.hu 
részt vevõ középiskolásokból, egyetemistákból és a szakmában már nevet szerzett posztdok-okból 
összeállt alkalmi kutatócsoport) segíti (www.weaklink.sote.hu).  
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