
497

Magyar Tudomány • 2012/4

496

niségről beszélek. Mert ez a modern tu-
domány már olyan természetű-egyéniségű 
embereket kíván, akik képesek ezt a nagyüze-
met emberi tulajdonságaikkal összetartani. 
Nem különcök, hanem megértőkészséggel 
megáldott, igazodásra képes emberek. Akik 
a kutatói individualitást nem tévesztik össze 
az egoizmussal. Akikben a másik iránti kíván-
csiság párosul a másik iránti türelemmel. 
Vértes Attila ilyen kolléga volt. Azt mondják, 
a tanszéken is. De az Akadémián és a baráti 
társaságban biztos. És így élt az utolsó napo-
kig. Tegnapig.

Felnőttkora – 1965-től minapi haláláig – e 
világméretű tudományos nagyüzem építésé-
ben, működtetésében telt el. Mert a modern 
kutatónak van egy itthon és van egy a világ-
ban jegyzett élete. A modern tudomány nem 
ismeri a nemzetállami határokat. Még a tár-
sadalomkutatásban sem, nemhogy egy olyan 
egyetemes kutatási ágazat, mint az atomtu-
domány. Amit a világban tudnak rólunk, a 
nemzetközi szakmai világunkban, az jobbára 
nem ismert itthon, Magyarországon. (Külö-
nösen újabban, amikor amúgy is hajlunk 
mindent a mi kis hazánkból nézni, és min-
dent, a planéta szellemi légkörét is a mi kis 
odunk hőmérőjével mérni. Hát Vértes Attila 
nem ilyen volt.) A kiváló egyéni eredménye-
ket majd számba veszik a szakkollégák nek-
rológjai, és rögzíti a több mint félezer tudo-
mányos publikáció, közöttük az angolul 
megjelent monumentális, többkötetes mű, a 
Nukleáris kémia kézikönyve. Amelyet szerve-
zett, szerkesztett, egyes részeiben írt is. (Több 
mint száz szerző, köztük alig több, mint két-
tucatnyi a magyar, a többiek a világ különbö-
ző sarkából.) Itt most csak az életpálya néhány, 
az ő mindennapi életét is meghatározó, tu-

dománytörténeti eseményét soroljuk, ami 
szakmájában a világ elismert vezető kutatói 
közé, az Akadémián a mindenki által megbe-
csült tudóstárs rangjára emelte. 

A szovjet nukleáris kutatás megismerése 
után Anglia, majd az NSZK – a müncheni 
egyetem, a Nobel-díjas, csak néhány évvel 
idősebb kolléga, Rudolf Mössbauer intézeté-
ben –, azután természetesen az USA, majd 
Japán. Vendégprofesszorság, többhónapos 
ösztöndíjak. (Sok tízezren éltük meg a világ-
ban ezt az életet, amelyet a minden iránti 
kíváncsiság fűtött és hajtott.) Itthon: megy 
előre a tudományos ranglistán, hazatérése 
után egyetemi docens (1968), majd miután 
megvédi akadémiai doktori disszertációját 
(1973), kinevezik professzornak (1974). 1983-
ban a Fizikai, kémiai és radiológiai tanszékből 
önállósítja a Magkémiai Tanszéket, amely 
azután majd nyugdíjba vonulása után meg 
is szűnik önálló életet élni (2004–2005). Ku-
tat, ír, részt vesz az akadémiai közéletben. És 
természetesen díjakat kap. Az állami Széche-
nyi-díj (2001) mellett a sokat emlegetett No-
bel-díjas radiokémikus, Hevesy Györgyről 
elnevezett emlékérem (2004) tulajdonosa…

Vértes Attila meghalt. Itt maradtak a tu-
dományos művek, amelyek évtizedek múlva 
is használatban maradnak, itt maradtak a 
tanítványok, az a közösség, amely tovább 
használja mindazt, amit épített. És itt maradt 
a lenyomat egy emberről: akit született tehet-
sége, szerzett tudása mellett közösség-össze-
tartó természete és ereje jellemzett. Itt maradt 
egy lenyomat a századunkat előrehajtó értel-
miség típusáról. Aki örömmel élte meg az 
egyszer megélhető értelmes életet.

Glatz Ferenc
az MTA rendes tagja

Megemlékezés

BÚCSÚ VÉRTES ATTILÁTÓL
Joó Ferenc búcsúbeszéde • 2012. január 17.

A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai 
Tudományok Osztálya nevében megrendül-
ten és mély fájdalommal búcsúzom Vértes 
Attilától, az Akadémia rendes tagjától, Szé-
chenyi-díjas egyetemi tanártól. Decemberben 
tartottuk utolsó osztályülésünket; az ünnepek-
re készülve, a január végi újabb találkozást 
várva köszöntünk el egymástól – s most szo-
morúan, a tehetetlenség érzetével ál lunk a 
magyar kémiai tudomány egyik nem zetközi-
leg is magasan kiemelkedő, a világ tudomá-
nyában is megbecsülést szerző kép viselőjének 
koporsója mellett, hogy végső bú csút vegyünk 
Tőle, akinek eltávozása mind annyiunkat meg-
döbbentett. Megdöbbentett, hisz olyan aktí-
van és fáradhatatlanul vett részt a kutatásban, 
oktatásban és a tudományos közéletben 
egy aránt, hogy úgy éreztük, Vértes Attilán 
nem fog az idő, s bár tekinthet tük őt a magyar 
nukleáris kémia nagy öreg jének, ez elsősorban 
tudásának, tapasztalatának és bölcsességének 
szólt, legkevésbé sem valamiféle visszavonu-
lásnak, még kevésbé az élet korának.

Tudományos pályafutása az 1960-as évek 
elején indult, első közleményei még 1961-ben 
és 62-ben jelentek meg. A különféle magké-
miai jelenségek vizsgálata mellett hamarosan 
felismerte a Mössbauer-spektroszkópia alkal-
mazásának lehetőségét és fontosságát mind 
a szilárd anyagok, mind az oldatban előfordu-
ló részecskék szerkezetének kutatásában, s 
munkássága révén világviszonylatban ő pub-
likálta a legtöbb közleményt e spektroszkópia 
alkalmazásáról. Szomorú párhuzam, hogy 

csak három hónappal élte túl a nála öt évvel 
idősebb Rudolf Mössbauert. Más tekintetben 
is kiemelkedő eredményességet mutatott fel, 
827 tudományos közlemény, nyolc könyv és 
hét egyetemi jegyzet szerzője, társszerzője vagy 
szerkesztője. Különösen büszke volt a Hand-
book of Nuclear Chemistry című, hatkötetes 
enciklopédikus műre, melyet munkatársaival 
szerkesztett, s melynek 2011-ben megjelent 
második kiadása kiemelkedően elismerő nem-
zetközi szakmai méltatást kapott. Eredményei 
alapján 1973-ban akadémiai doktori fokoza-
tot szerzett, 1993-ban az MTA levelező tagjá-
vá, majd 1998-ban az Akadémia rendes tag-
jává választották. Hazai és külföldi elismeré-
sek so rában részesült; keveseknek kijutott 
megtiszteltetésként 75. születésnapja alkalmá-
ból az Amerikai Kémiai Társaság félévenként 
ren dezett konferenciáján külön szimpóziu-
mot szerveztek köszöntésére és eredményei-
nek méltatására.

Vértes Attila tudósi nagysága nemcsak 
abban mutatkozott meg, hogy folyamatosan 
a szaktudománya előtt álló újabb és újabb 
kihívások megoldásán dolgozott, nagyszerű 
eredményekkel, felfedezésekkel, hanem ab-
ban is, ahogy a tudományszervezési feladatok 
ellátásából is kivette részét. Ha a nukleáris 
kémiáról, a kémia tudományáról, vagy a tu-
domány egészéről volt szó, akkor számára 
nem létezett kis és nagy feladat. Ugyanolyan 
fontosnak tartotta, hogy előadást tartson 
érdeklődő középiskolásoknak a magkémia 
alkalmazásairól Hevesy György életútjának 
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bemutatásán keresztül, mint ahogy előadást 
tartott a Kémia Éve alkalmából Magyar 
Kémikusok Egyesülete 1. Nemzeti Konferen-
ciáján az elmúlt év májusában (Marie Curie 
és a kémia éve címmel). Tanszéket alapított a 
magkémia művelésére, és létrehozta az MTA–
ELTE Nukleáris Szerkezetvizsgáló kutatócso-
portot. Nemzetközi konferenciákat szervezett, 
és útjára indította az Őszi Radiokémiai Na-
pok tudományos konferenciasorozatot, mely 
hagyományosan a magyar radiokémikusok 
éves találkozója, eszmecseréinek színtere. A 
Természet Világa folyóiratban adta közre Né-
hány gondolat a nukleáris tudomány és a kémia 
kapcsolatáról című írását, és szerkesztésében 
jelent meg a Szemelvények a nukleáris tudo-
mány történetéből című könyv, melyben ki-
fej tette: „a nukleáris tudományról kialakult 
negatív véleménnyel szemben az az igazság, 
hogy ez a diszciplína volt a 20. század termé-
szettudományának motorja: eredményei 
segítették megérteni az anyag, környezetünk 
és az univerzum szerkezetét”. A tudomány-
terület sajátosságainak megfelelően különös 
hangsúlyt fektetett a kémikusok és fizikusok 
együttműködésére, több, az MTA Fizikai 
Osztályához tartozó tudományos bizottság-
ban is aktív tag volt. Saját publikációs tevé-
kenysége mellett mások írásainak megjelené-
sét is segítette – hosszabb időn keresztül volt 
a tudományos könyv- és folyóirat-kiadás fe-
lelőse a Kémiai Osztályon.

A tudomány tiszteletéhez hasonlóan mély 
tisztelet hatotta át a közvetlen munkatársak, 
kollégák és hallgatók iránti kapcsolatát is. 
Mindenhez, mindenkihez a legnagyobb jó-
indulattal, jó szándékkal viszonyult. Vele 
min denki szívesen folytatott tudományos 
együttműködést, mert érezte, hogy Vértes 
Attila figyel mások gondolataira, igyekezett 
megtalálni azokat a lehetőségeket, melyek 

révén az együttműködés értékesebb eredmé-
nyekhez vezetett, mint a külön-külön végzett 
kutatómunka. S azért is, mert tőle nagyon 
sokat lehetett tanulni. Szakterületéhez kötő-
dött életének meghatározó barátsága is Bur-
ger Kálmánnal, együttműködésük ragyogó 
eredménye a kapilláris Mössbauer-spektro-
szkópia felfedezése. Külön gonddal figyelt a 
hallgatókra, fiatal munkatársaira, akik közül 
ma már számosan a tudomány doktorai, ve-
zető kutatók. A tehetségeket kereste a Bolyai 
Kutatási Ösztöndíj szakkollégiumának elnö-
keként, ápolta egyetemi oktatóként, kutató-
csoport-vezetőként. Fáradhatatlan volt abban, 
hogy belőlük a legjobb teljesítményt hozza ki. 
Tudta inspirálni és lelkesíteni környezetét: 
„nélküle nem lennék az, aki vagyok” – hallot-
tam a napokban többektől.

„Egy biztos ponttal kevesebb” – írja inter-
netes naplójában egy külföldön posztdoktor-
ként dolgozó volt tanítványa. Így érzik ezt 
sokan, s így érezzük mi magunk is, a Kémiai 
Tudományok Osztályának tagjai, akik tisztel-
tük, szerettük elhunyt tagtársunkat, de a 
min dennapok során olyan természetesnek 
vet tük a jelenlétét, derűs arckifejezését, csen-
desen, de határozottan elmondott hozzászólá-
sait, hogy csak most kezdjük fölfogni, mit 
veszítettünk a távozásával. Nehéz lesz elfo-
gadni a hiányát; azt, hogy nem számíthatunk 
nyugodt véleményalkotására, bölcs tanácsai-
ra. Enyhítse fájdalmunkat az a tudat, hogy 
életművét tanítványai, kollégái megbecsülik, 
továbbfejlesztik, s bár a halál elragadta közü-
lünk, munkásságában, kutatási eredményei-
ben és tanítványaiban, a magyar kémiai tu-
dományban jó emlékezete tovább él, szelle-
misége tovább munkálkodik.

Tisztelt Professzor úr, kedves Attila! Isten Veled, 
nyugodj békében!

Kitekintés

Kitekintés

PÉNZ ÉS BECSÜLET 

Egyesült államokbeli és kanadai kutatók most 
publikált kísérleti eredményei szerint a ma-
gasabb társadalmi réteghez tartozók nagyobb 
valószínűséggel viselkednek etikailag kifogá-
solható módon, mint a szegényebb csoportok 
tagjai. 

A kísérleti alanyokat hét különböző vizs-
gálat során, természetes és laboratóriumi kö-
rülmények között létrehozott élethelyzetek-
ben tesztelték. 

A kutatást az a hétköznapi megfigyelésből 
eredő tapasztalat ihlette, amely szerint minél 
drágább egy autó, vezetője annál kevésbé tö-
rődik a közlekedési szabályokkal, amit lénye-
gében a vizsgálat is alátámasztott. A szabály-
szegők regisztrálása forgalmas csomópontban 
történt, ahol megfigyelték az áthajtó kocsik 
típusát, évjáratát és állapotát. Az eredmények 
szerint a legdrágább autókban ülők négyszer 
gyakrabban szabálytalankodtak, mint a legol-
csóbb kategória vezetői. Ez a különbség még 
nagyobb volt, mikor a gyalogosokkal szem-
beni elsőbbségadást figyelték. 

Az autók értéke nem közvetlen mércéje 
a vagyoni helyzetnek, de általában összefügg 
vele, és az autós megfigyelések során nyert  
ta pasztalatokkal teljesen összhangban voltak 
a gazdagság és az etikus viselkedés közötti 
kapcsolatot vizsgáló laboratóriumi tesztek 
eredményei. Ezek során például azt próbálták 
felderíteni, hogy az illetők – nyereség reményé-
ben – mennyire hajlamosak csalni, tárgyalá-

sok során hazudni, eltulajdonítani mások 
értékeit, illetve, hogy mennyire tisztességesek 
a munkájukban vagy döntéshozatalkor.

A University of California, Berkeley és a 
University of Toronto munkatársai szerint a 
felsőbb osztály tagjainak kevésbé morális vi-
selkedése, legalábbis részben, a kapzsiságra 
vezethető vissza. 

Piffa, Paul K. – Stancato, Daniel M. – Côté, 
Stéphane et al.:
Higher Social Class Predicts Increased 
Unethical Behavior. Proceedings of the 
National Academy of Sciences of the USA. 
published online before print 27 February  
2012. DOI: 10.1073/pnas.1118373109

ÖNALAKÍTÓ MŰANYAG

Fotografikus eljárás segítségével állítottak elő 
víz hatására „önmagától” háromdimenziós 
térbeli szerkezetűvé formálódó, vékony (7–17 
mikrométer vastag, kvázi-kétdimenziós) mű-
anyag lapokat amerikai kutatók. Az N-izo-
propil-akrilamid és benzofenon-akril amid 
kopolimerből készült kezeletlen lapok a víztől 
egyenletesen megduzzadnak, de ha előzőleg 
ultraibolya fény segítségével egyes pontokon 
keresztkötéseket hoznak létre a polimermo-
lekulák közt, akkor a duzzadás nem egyenle-
tes, a keresztkötések ugyanis gátolják az el-
mozdulást. A besugározandó pontok eloszlá-
sának megfelelő megtervezésével szabályozni 
lehet, hogy a polimer lap egyes részei meny-
nyire duzzadjanak meg, és így a kívánt formá-




