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dEmÉny aTTIla (1962)

Földtudományok Osztálya • Szakterület: 
geo kémia (izotópgeokémia) • Foglalkozás: 
intézetigazgató

Mit tart a legfontosabbnak, a leghasznosabb
nak kutatómunkájában, és mi tart a 
legérdekesebbnek…? Mert e kettő nem 
mindig közös halmaz…

Az eddig végzett kutatási munkáim közül 
legfontosabbnak és leghasznosabbnak egyér-
telműen a nagy aktivitású hulladékok tároló 
közegének vizsgálatát, a mecseki, úgynevezett 
Bodai Aleurolit kőzetösszletének elemzését 
tartom. A hazai földtudományi kutatómun-
ka egyik legnagyobb jelentőséggel bíró terü-
lete, hiszen olyan hulladék elhelyezéséről van 
szó, amelynek a felszíntől és a társadalomtól 
való izolációját több tízezer évre kell biztosí-
tani. A munkába a 90-es évek elején-közepén 
kapcsolódott be az akkor még Geokémiai 
Kutatólaboratórium néven működő intéze-
tünk, jómagam a repedéskitöltő ásványok 
genetikájával, a repedéskitöltéseket létrehozó 
fluidumok eredetével foglalkoztam. Ennek a 
munkának abban van a jelentősége, hogy a 
stabilizotóp-geokémia módszereivel ki lehet 

mutatni, hogy az adott repedéskitöltő ásvány 
milyen oldatokból vált ki, és ezen oldatok 
összefüggésbe hozhatóak-e a jelenlegi felszíni 
csapadékvizekkel. Ilyen kapcsolatot csak 
nagyon lokálisan és kis mértékben tudtunk 
detektálni, így első körben a rendszer a felszí-
ni oldatokkal szemben zártnak volt vehető. 
A Bodai Aleurolit nagyobb léptékű kutatása 
2004 után indult meg, a kutatási terv elkészí-
tésébe immáron a Geokémiai Kutatóintéze-
tet és engem is jelentősebb mértékben vontak 
be a projekt vezetői. Sajnos a projekt teljes 
alulfinanszírozottságtól szenvedett, az elfoga-
dott kutatási terv töredékét tudtuk megvaló-
sítani. Csak remélni tudom, hogy a közeljö-
vőben az elvárható anyagi támogatás mellett 
újra elindul a projekt a kiválasztott területen.

A legérdekesebb témák közül nem köny-
nyű választani. Sok nagyon érdekes témával 
foglalkozom, a földköpenyből származó kő-
zetek vizsgálatától a klímajelző üledékek és 
képződmények (például cseppkövek és kagy-
lóhéjak) elemzéséig. Mégis, tudományosan 
talán a legizgalmasabb kérdés a karbonádó 
gyémánt eredetének meghatározása. A karbo-
nádó az általánosan ismert gyémántoktól 
tel jesen eltér, leginkább apró salakdarabnak 
tűnik. A néhány centiméteres méretű darab-
kákat mikrokristályos gyémánt alkotja, ami-
nek számos speciális tulajdonsága van: a Föld 
meghatározott területén, Brazíliában és Kö-
zép-Afrikában találhatóak (e két terület a 
földtörténeti múltban egy kontinenst képe-
zett), fényes, sima felületük van, mint a me-
teroritoknak, nagy pórustartalmúak, a póru-
sokat speciális ritkaföldfémásványok töltik ki, 
különleges szénizotóp-összetételt mutatnak 
extrém 12C-dúsulással stb. A különleges tulaj-
donságokból következően a képződésükre is 
számos eltérő elmélet született, speciális kö-
penyfolyamatoktól, erős radioaktivitás hatá-

sára szerves anyagból történő keletkezésen át 
a csillagközi térben képződött gyémántot 
tartalmazó test becsapódásáig. Ez utóbbira 
vélt bizonyítékot találni a Floridai Egyetemen 
dolgozó Garai József, aki a földi gyémántok-
tól eltérő C-H kötésekre utaló jellegzetessé-
geket mutatott ki a karbonádó infravörös 
spektroszkópiai vizsgálata során, és felvette 
velem a kapcsolatot. A kérdés az volt, hogy 
ez a gyémánthoz kötődő hidrogén mutatja-e 
a Földön kívüli (naprendszerbeli vagy csillag-
közi) hidrogénre jellemző deutérium/hidro-
gén arányt. A világon elsőként sikerült egy 
álta lunk kidolgozott technikával a nagyon 
kis mennyiségben rendelkezésre álló gyé-
mántból kinyerni a hidrogént, és megmérni 
a kérdéses izotóparányt. Az eredmények a 
föl di szerves anyagokra jellemző értékekhez 
állnak közel, az extraterresztrikus eredetet 
nem támasztják alá. Jelenleg az eredmények 
publikálásán dolgozom. Nem egyszerű, hi-
szen vitatott kérdést céloz a munka, mindig 
van neves támogató és erős ellenző is. A to-
vábbiakban más típusú gyémántokban kötött 
hidrogén elemzésével próbálom tovább 
folytatni a kutatást. 

Mit vár saját magától, milyen tudományos 
eredményt szeretne elérni tudományos 
pályafutása során?

A saját magammal szembeni elsődleges elvá-
rás az MTA Geokémiai Kutatóintézet mun-
kájának segítése. Nagyon tehetséges, jó fiatal 
csapat alakult ki az utóbbi években, akiket 
viszont a pályán el kell indítani, segíteni, hogy 
megszerezzék a megfelelő tudományos minő-
sítést, és a szakma elismert kutatói legyenek. 
Két, intézeten belüli ad hoc kutatócsoportot 
(archeometriai és paleoklimatológiai) már 
sikerült kialakítani, egyre sikeresebben jelen-
nek meg a szakmai közéletben. Egy harmadik 

kutatócsoportot a környezetgeokémiai kuta-
tás területén szeretnék kialakulni látni, és 
erő síteni. 

Tudományos célkitűzéseim között a fen-
tiek mellett a stabilizotópos lézerspektroszkópia 
geológiai anyagok elemzésében történő fel-
használása szerepel, amihez most nyílik mód 
egy új laboratórium kialakításával. A techni-
kával vízminták egyidejű hidrogén- és oxi-
génizotópos elemzése lehetséges. Vízminták 
esetében ez már rutinfeladatnak minősül, 
viszont a geológiai mintákból kinyert H2O 
esetében még nem alkalmazták. Ennek pél-
dául a cseppkővizsgálatokban lehet jelentősé-
ge, mivel bezárt oldatzárványok felnyitásával 
pontosabb és jobb időbeli felbontású adato-
kat kaphatunk a cseppkőkiválást létrehozó 
oldatok összetételéről, és így a múltbeli klí-
máról.

Kit tart az egyetemes tudománytörténetben 
példaképének – nem feltétlenül saját 
tudományterületéről –, és miért éppen őt…?

Az egyetemes tudománytörténetben engem 
talán leginkább Richard Feynman Nobel-
díjas fizikus élete és munkája fogott meg. 
El olvasva néhány könyvét és látva a vele ké-
szült interjúkat, megkapott az a mindenre 
nyitott, játékos gondolkodás, és a játékosság 
mögött megbúvó mély megértés, aminek 
minden kutatót jellemeznie kell, ter mésze-
tesen a tehetségétől függő mértékben, hiszen 
csak a valódi zseni képes a jelenségek olyan 
mélyre hatoló értelmezésére, mint Feynman. 
Ezt a játékos érdeklődést és megértést a leg-
jobban a feldobott tányér története mutatja. 
Mint Feynman is leírja egyik köny vében, egy 
egyetemi étteremben unatkozva figyelt fel 
arra, hogy diákok szórakozásból tányérokat 
dobnak fel, és a tányér alján levő minta hul-
lámmozgást végez a levegőben. Ennek a 
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mozgásnak a matematikai leírása kezdte iz-
gatni a fantáziáját, és hosszas munkával sike-
rült is egy elfogadható matematikai modellt 
készítenie. A dolog különlegessége, hogy ezt 
használta fel az elektronszerkezet modellezé-
sében is, majd kvantumelektrodinamikai 
ered ményeiért Nobel-díjban részesült. Sajnos 
a mai, azonnali hasznot kereső világ pontosan 
ezt a játékos tudományt nem támogatja. Ter-
mészetesen nem lehet elvárások nélkül végez-
ni a tudományos munkát, de az alapkutatás 
nagyobb mérvű társadalmi elfogadottsága 
nélkül sem lesznek ilyen áttörően új eredmé-
nyek. Visszatérve Richard Feynmanra, az 
idősebbkori interjúin is érződik, hogy miért 
tudta úgy megfogni a hallgatóságát, amint 
azt a fáma mondja. Huncut mosollyal mond 
olyan nagyhatású mondatokat, amit az em-
ber az íróasztala fölé tenne ki, hogy emlékez-
tesse, hogyan kell gondolkodni egy megoldan-
dó kérdésről. Hihetetlen széles volt az érdek-
lődési köre, mindenbe óriási intenzitással 
ve tette bele magát, legyen az a Challenger 
űrrepülőgép katasztrófájának vizsgálata, vagy 
a dobolás. Valahogy ezt a gyermeki érdeklő-
dést és intenzitást kellene megőriznünk ma-
gunkban.

Milyen tudományos eredményt szeretne látni 
a legszívesebben a következő tíz évben? Akár 
a saját, akár más diszciplínák köréből…?

Az elkövetkező évtizedben az általános tudo-
mányban két nagy területen várok áttörést: 
az orvostudományban és az energiaiparban. 
Laikusként az orvostudomány esetében talán 
az autoimmun betegségek gyógyításában 
látok esélyt ugrásszerű fejlődésre. Az utóbbi 
években egyre több sikeres terápia kidolgo-
zásáról hallottam, és a genetikai vizsgálatok, 
sőt változtatások elterjedésével talán ez a so-

kak életét megkeserítő betegségtípus gyógyít-
ható lesz. Az energiaipar esetében pedig a 
napenergia felhasználásának erősödését vá-
rom. A napenergia esetében nem pusztán a 
napelemek és napkollektorok elterjedésére 
gondolok. Talán legígéretesebbnek az Oláh 
György által szorgalmazott etanol- vagy me-
tanolszintézist tartom, amihez az energiát a 
napenergia szolgáltathatja. Ha belegondo-
lunk, hogy Európa déli területein mekkora 
területek vannak ebből a szempontból kihasz-
nálatlanul, akkor naperőművek létesítése 
logikusnak tűnik. A probléma persze a meg-
termelt energia tárolásával van, erre nyújthat 
megoldást a folyékony üzemanyag termelése. 
A napenergia-felhasználás hatékonyságának 
jelentős növeléséhez természetesen nagyon 
sok kutatási munka szükséges, de szerintem 
itt nem állunk messze az áttöréstől. 

A földtudományban ilyen szintű tudo-
mányos áttörés lehetőségét egyelőre nem lá-
tom. Általában adott tudományterületeken 
belül részkérdések megoldásán dolgozunk. 
Talán a klímakutatásban várható rendszerszin-
tű eredmény. Jelenleg a fő kérdés az, hogy 
várható-e emberi léptékben közeljövőben 
globális klímaváltozás, és ennek mik a várha-
tó okai, mennyiben járul hozzá az emberi 
te vékenység. Ehhez a meteorológiai klíma-
modellek megbízhatóságát kell fejleszteni, 
aminek egyik módja a földtörténeti múltban 
lezajlott klímaváltozási események meteoro-
lógiai modellezése. Ehhez nagyon sok 
paleoklimatológiai adat kell, amelyek jelenleg 
sokszor még egymásnak is ellentmondanak. 
Egy ellentmondásoktól mentes paleoklima-
tológiai adathalmaz megbízható és reprodu-
kálható meteorológiai modellezése több 
klímaváltozási esemény esetében is áttörést 
jelentene a tudományterületen.

gyÁnI gÁbor (1950)

Filozófiai és Történettudományok Osztálya  
Szakterület: 19–20. századi társadalom- és 
mentalitástörténet • Foglalkozás: tudomá-
nyos tanácsadó, egyetemi tanár

 
Mit tart a legfontosabbnak, a leghasznosabb
nak kutatómunkájában, és mi tart 
a legérdekesebbnek…? Mert e kettő 
nem mindig közös halmaz…

Eddigi kutatómunkámban a nem kifejezet-
ten politika- és államközpontú történetszem-
lélet hazai meggyökereztetését és elfogadottá 
tételét tekintem legfontosabbnak. Ami nehéz, 
sőt talán illúziókkal is teli célkitűzés volt mind-
végig. Úgy és abból a célból keletkezett 
ugyanis a hivatásszerű akadémiai történetírás 
a 19. században (ma is ennek megfelelően 
mű ködik), hogy a politikai események idő-
ben folytonos, államhoz kötött elbeszélésére 
alapozza a nemzeti múlt tudományos és köz-
keletű fogalmát. Ehhez szokott hozzá a törté-
nelmet kedvelő, a múlt iránt érdeklődő 
nagyközönség. E beállítottság módosítása 
komoly kihívás a történész számára. 

Fontos továbbá a történészek szinte zsige-
ri elméletellenességének az oldása. Megértem, 

hogy a hivatalos marxista szemléleti kánon 
több évtizedes uralma után sokan a felszaba-
dultság érzésével tértek (térhettek) vissza a 
tényeket komolyan tisztelő, egyszersmind a 
faktográfiához közelítő pozitivista történet-
íráshoz. Meggyőződésem azonban, hogy 
manapság nem csak ez fogalmazódik meg a 
múlt búvárlása kapcsán különösen sürgető 
igényként. A mediatizált jelen körülményei 
között előtérbe került megismerési szkepszis, 
amely a humán- és az egyes társadalomtudo-
mányokat szintén elérte újabban, a történé-
szeket is gondolkodóba kell, hogy ejtse. Nem 
lehet ma már könnyen napirendre térni a 
fölött, hogy mi módon ismerheti meg egy-
általán a történész a múltat. A jelenünk folyó 
történéseivel kapcsolatos tapasztalataink 
nyilvánvalónak tűnő közvetítettsége, továbbá 
az a triviális napi élmény, hogy milyen inga-
tag lábakon áll a róluk így nyert tudás, előbb-
utóbb a történészben is tudatosítja kényes 
helyzetét, melyet az általa közvetlenül soha 
sem megtapasztalt múlt valóságáról értekez-
ve elfoglal.

Ami a legérdekesebb eddigi történészi 
munkásságomban, az talán a múlt életszerű 
ábrázolásának törekvése. A mindennapi élet 
és a köznapi mentalitás letűnt világának fel-
tárása, pontosabban mindennek utólagos 
megértése és elbeszélésbe öntése az irodalmi 
élményhez hasonló olvasói elvárásoknak is 
ké pes némiképpen eleget tenni. Ez a történé-
szi témaváltás olyan elméletileg fontos kér-
dések hosszú sorát is felveti ugyanakkor, 
amely a történetírói előadásmód irodalmias 
jellegét érinti. Ez attól érdekes, mert provo-
katív módon arra kérdez rá: létezik-e egyál-
talán tisztán tudományos történetírás; s nem 
az vajon a helyzet, hogy a történész (a szép-
íróhoz hasonlóan) szintén a nyelvi megjele-
nítés, például a retorika által biztosított felté-
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