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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!
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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-
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júvá alakuló lapokat lehet előállítani. A tech-
nikának a gyógyászati ipar tól a robottechni-
káig komoly felhasználási lehetőségei adód-
hatnak. 

Az UV-besugárzáshoz előre megtervezett 
mintázat szerint különböző átmérőjű átlát-
szatlan (UV sugarakat át nem bocsátó) és 
átlátszó pontokból álló maszkokat használtak. 
A komplex tervezési eljárást számos maszk 
elkészítésével és kipróbálásával ellenőrizték, 
illetve finomították. 

Kim, Jungwook – Hanna, James A. – Byun 
Myunghwan et al.: Designing Responsive 
Buckled Surfaces by Halftone Gel 
Lithography. Science. 335, 9 March 2012.
DOI: 10.1126/science.1215309 • http://www.
sciencemag.org/content/335/6073/1201.full 

ALTERNATÍV UTAK 
AZ ÉLETHEZ

A NASA legújabb kutatásai szerint az élő 
szervezetek alapvető építőkövei többféle úton 
is képződhetnek a világűrben. Ez az ered-
mény növeli annak a valószínűségét, hogy a 
Földön is aszteroidák vagy törmelékeik szál-
lította félkész alkotóelemekből indult meg az 
élet kialakulása.  

A Földön talált széntartalmú meteoritok-
ról közismert, hogy tekintélyes mennyiségű 
szerves anyag is, sőt még aminosav is találha-
tó bennük. A kutatók által most megvizsgált, 
az Antarktiszról származó meteoritminták 
300 és 3200 ppb közötti koncentrációban 
tartalmaznak a világűrből származó amino-
savakat. Ezek az aminosavak azonban szer-
kezetükben eltérnek más leletektől, ami azt 
valószínűsíti, hogy keletkezésük is más úton 
játszódott le. 

A kétféle képződés körülményei a hőmér-
séklet szempontjából jelentősen eltérhettek 

egymástól. Az egyik reakció viszonylag ala-
csony hőmérsékleten víz, aldehidek, ketonok, 
ammónia és cianidok részvételével, míg a 
másik, a most vizsgált mintákban talált ami-
nosavakhoz vezető, magasabb hőmérsékleten 
hidrogén, nitrogén és szén-monoxid-gázok 
részvételével, 100 és 500 Celsius fok közötti 
hőmérséklettartományban játszódhatott le.

A kutatók szerint azok az aszteroidák, 
amelyekből ezek a minták származnak, vala-
milyen nagyobb ütközés vagy radioaktív 
bomlás hatására felmelegedtek, majd lassú 
lehűlésük közben, de még viszonylag magas 
hőmérsékleten, a felszín katalizáló hatására 
keletkeztek az aminosavak.

Burton, Aaron S. – Elsila, Jamie E.  – 
Callahan, Michael P. et al.: A Propensity 
for n-ω-amino Acids in Thermally Altered 
Antarctic Meteorites. Meteoritics and Pla-
netary Science. First published online: 8 
March 2012. 
DOI: 10.1111/j.1945-5100.2012.01341.x

LSD-VEL 
AZ ALKOHOL ELLEN 

Az LSD segíthet leszokni az alkoholról – ál-
lítják az amerikai Harvard Egyetemen ösz-
töndíjas fiatal norvég kutatók. 

Évtizedekkel ezelőtt az LSD-t próbálták 
az alkoholizmus (és más pszichiátriai kórké-
pek) kezelésére használni, de aztán a drog-
problémák eszkalálódásával ezek a próbálko-
zások visszaszorultak, eredményeiket soha 
nem összesítették. Erre vállalkoztak most ezek 
a kutatók. 1960 és 1970 között lezajlott, hat 
tanulmány eredményeit vetették alá metaana-
lí zis nek. A hat vizsgálatban, melyekben a 
résztve vők alkoholproblémájának meg oldása 
volt a cél, összesen 536 páciens vett részt, több-
ségük férfi.  

Teri S. Krebs és Pål Ørjan Johansen azt 
találták, hogy bár az egyes tanulmányokban 
a hallucinogént különböző dózisban adták a 
betegeknek, és a kontrollcsoportnál alkalma-
zott placebók sem voltak egyformák, az LSD 
biztosan segítette a leszokást. Egyszeri dózis 
alkalmazása után akár hat-tizenkét hónapig 
fennmaradt az absztinencia. 

Akkor a szer hallucinogén hatásával ma-
gyarázták a jelenséget; azzal, hogy az LSD 
segítette őket abban, hogy meg értsék önma-
gukat, ránézzenek azokra a prob lémákra, 
amelyek megoldásaként az ivást választották. 

Az LSD nem mérgező, tőle való függőség 
nem alakul ki. A kutatók szerint ér demes 
lenne vele, vagy más pszi chedelikummal a 
mai bizonyítékokon alapu ló orvoslás normái-
nak megfelelő klinikai vizs gálatokat végezni 
annak eldöntésére, hogy érdemes lenne-e 
alkalmazni őket az alkoholizmus kezelésében.   

Krebs, Teri S. – Johansen, Pål Ørjan: 
Lysergic Acid Diethylamide (LSD) for 
Alcoholism: Meta-analysis of Randomized 
Controlled Trials. Journal of Psycho phar-
macology. published online: 8 March 2012. 
DOI: 10.1177/0269881112439253 • http://
jop.sagepub.com/content/early/2012/ 
03/08/0269881112439253.full.pdf+html 

A RÁKSEJTEK TRÜKKJEI 
KIFOGYHATATLANOK 

A daganatok genetikai szempontból sokkal 
komplexebbek, mint eddig gondolták, ami 
sokszor magyarázatul szolgálhat az eredmény-
telen kezelésekre. 

Brit kutatók Charles Swanton vezetésével 
egy klinikai vizsgálat keretében négy veserák-
ban szenvedő beteg daganatán végeztek rész-
letes analízist. Elemzéseik során az elsődleges 
daganat és az áttétek több területéről külön-

böző időpontokban vettek mintákat. A ma 
rendelkezésre álló modern technikák alkalma-
zásával valamennyi szövetdarabkán mutáció-
analízist végeztek, megvizsgálták továbbá a 
gének mű ködési mintázatát és a ráksejtek 
kro moszómái nak szerkezetét. Az eredmények-
ből a dagana tok fejlődését is megpróbálták 
rekonstruálni. 

Megállapították, hogy az egyazon daga-
natból származó minták genetikailag olyan 
változatosságot mutatnak, hogy ha csak egyet-
len mintából végzett analízis alapján akarják 
kiválasztani az ún. célzott terápiát, az rendkí-
vül bizonytalan lehet. Előfordulhat ugyanis, 
hogy a célzott terápia olyan mutációra irányul, 
amely a daganatnak csak egy bizonyos részé-
ben van jelen, így a kezelés a többi sejtet nem 
pusz títja el, tehát a daganat garantáltan élet-
ben marad. A kutatók szerint az igazán sike-
res kezelés hez olyan genetikai eltéréseket kell 
gyógyszerekkel megcélozni, amelyek a daga-
nat valamennyi részében jelen vannak. Ehhez 
azon ban – mondják Swanton és munkatársai 

– kísérleteiket daganatok százain kell még 
meg ismételni. 

Gerlinger, Marco – Rowan, Andrew J. – 
Horswell, Stuart et al.: Intratumor Hetero-
geneity and Branched Evolution Revealed 
by Multiregion Sequencing. NEJM – The 
New England Journal of Medicine. 8 March 
2012. 366, 883–892.  
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/
NEJMoa1113205?query=featured_home 

NEM KELL A VESÉT 
AZ IMMUNRENDSZERTŐL 

FÉLTENI

A veseátültetést csontvelői őssejtátültetéssel 
kombinálva, a terápia során előbb-utóbb el-
hagyható az immunrendszer gátlására szol-
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A RÁKSEJTEK TRÜKKJEI 
KIFOGYHATATLANOK 

A daganatok genetikai szempontból sokkal 
komplexebbek, mint eddig gondolták, ami 
sokszor magyarázatul szolgálhat az eredmény-
telen kezelésekre. 

Brit kutatók Charles Swanton vezetésével 
egy klinikai vizsgálat keretében négy veserák-
ban szenvedő beteg daganatán végeztek rész-
letes analízist. Elemzéseik során az elsődleges 
daganat és az áttétek több területéről külön-

böző időpontokban vettek mintákat. A ma 
rendelkezésre álló modern technikák alkalma-
zásával valamennyi szövetdarabkán mutáció-
analízist végeztek, megvizsgálták továbbá a 
gének mű ködési mintázatát és a ráksejtek 
kro moszómái nak szerkezetét. Az eredmények-
ből a dagana tok fejlődését is megpróbálták 
rekonstruálni. 

Megállapították, hogy az egyazon daga-
natból származó minták genetikailag olyan 
változatosságot mutatnak, hogy ha csak egyet-
len mintából végzett analízis alapján akarják 
kiválasztani az ún. célzott terápiát, az rendkí-
vül bizonytalan lehet. Előfordulhat ugyanis, 
hogy a célzott terápia olyan mutációra irányul, 
amely a daganatnak csak egy bizonyos részé-
ben van jelen, így a kezelés a többi sejtet nem 
pusz títja el, tehát a daganat garantáltan élet-
ben marad. A kutatók szerint az igazán sike-
res kezelés hez olyan genetikai eltéréseket kell 
gyógyszerekkel megcélozni, amelyek a daga-
nat valamennyi részében jelen vannak. Ehhez 
azon ban – mondják Swanton és munkatársai 

– kísérleteiket daganatok százain kell még 
meg ismételni. 
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NEM KELL A VESÉT 
AZ IMMUNRENDSZERTŐL 

FÉLTENI

A veseátültetést csontvelői őssejtátültetéssel 
kombinálva, a terápia során előbb-utóbb el-
hagyható az immunrendszer gátlására szol-
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gáló kezelés – írják a Science Translational 
Medicine című folyóiratban amerikai orvosok 
(University of Louisville, Northwestern Me-
morial Hospital, Chicago). 

Eljárásuk lényege, hogy a vesetransz plan-
tációt megelőzően kemoterápiás szerrel és 
sugárkezeléssel elölik a beteg csontvelői vér-
képző őssejtjeit, azaz egész vérképző rendsze-
rét. Ezt követően attól a donortól kap csont-
velői őssejteket, akitől a vesét is kapni fogja. 
A donor csontvelői őssejtjeiből a beteg ben 
tulajdonképpen a donor immunrendszere 
épül fel, amely számára nem idegen a beülte-
tendő vese, így nem várható kilökődés. A 
veseátültetést a most már a donor immunrend-
szerével rendelkező páciensen hajtják végre. 

Az amerikai orvosok az eljárást nyolc be-
tegen próbálták ki, akik közül öt a transzplan-
tációt követő egy éven belül elhagyhatta az 
immunrendszer gátlására szolgáló kezelést. A 
szervátültetések során az immunszupresszióra 
az idegen  szerv kilökődésének megakadályo-
zására van szükség, de mivel ezen gyógyszerek 
alkalmazása hosszú távon súlyos mellékhatá-
sokkal jár, egyebek között növeli a cukorbe-
tegség, a rák, a magas vérnyomás kialakulá-

sának kockázatát, ígéretes lehet egy olyan 
terápia, amely ezek alkalmazását elkerülhető-
vé teszi. 

A csontvelő-transzplantációval kombinált 
élődonoros vesetranszplantáció természete-
sen számos kérdést vet fel. A csontvelő-átülte-
tés veszélyes és bonyolult eljárás, hiszen a 
beteg immunrendszerét teljesen elpusztítják.  
A transzplantációra váró súlyos vesebetegség-
ben szenvedő páciensek közül minden bi-
zonnyal sokan nem bírnának ki egy ilyen 
procedúrát. Másrészt drága, különleges fel-
szereltséget igényel, például azért, mert az új 
immunrendszer „kifejlődéséig” a betegnek 
teljesen steril körülmények között kell élnie.   
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A Gonosz birodalmai
Lendvai L. Ferenc grandiózus monográfiájá-
nak címében a Gonosz így, nagy g-vel szere-
pel. A Gonosz ugyanis nem egyszerűen a 
rossz, valami félelmetesebb és nagyobbszerű 
annál. Ahogy a hatalmas vállalkozás utolsó 
oldalain kibontakozó fejtegetés meghatároz-
za: a rossz a jó hiánya, a Gonosz ellenben a 
jó tagadása. A rossz pusztán olyasmi, ami nem 
illeszkedik a humán kozmoszba, az ember 
teleologikus világába: szenvedést okoz tehát. 
A Gonosz ellenben nem egyszerűen a jó hiá-
nya: éppen a jó hiányának szándékos akarása, 
maga a bűn. A jó hiánya, úgymond, a passzív 
rossz és a szenvedés esetében csupán „passzív 
ellenálló alap”, az aktív Gonosz és a bűn 
esetében ellenben „aktívan szembeszegülő 
tagadás”. Még egyértelműbben megfogalmaz-
va, „[a] Gonosz tehát az általában vett rossztól 
eltérően, nemcsak nem egyszerűen egy neut-
rális semmi, hanem – habár nem manicheus 
szubsztanciaként, ámde mondhatni mani-
cheus létezőként – a megátalkodottan vagy 
éppen destruktívan ellenálló kaotikus Semmi, 
melynek mitologikus megjelenéseként és ősi 
szimbólumaként a Sátánt ismerjük.” (548.)

Nos, még mindig a kötetcímnél maradva, 
Lendvai azt állítja ezek szerint, hogy az így 
fölfogott Gonosznak, a destruktív-kaotikus 
Semminek, ennek a sátáni létezőnek vannak 
tehát birodalmai. A Gonosz birodalmai, ma-
gyarázza, a huszadik század két nagy – noha 
egymással is szembeszegülő, ugyanakkor 

még is mély rokonságban álló – radikális tö-
megmozgalma és az azok nyomán kibonta-
kozó két hatalmas totalitárius berendezkedés: 
a kommunizmus és a fasizmus. A kötet, A 
Go nosz birodalmai a huszadik századi totális 
rendszerek történetfilozófiai értelmezésére 
vállalkozik. Részei, közelebbről, teológiai és 
filozófiai keretbe illesztett eszmetörténeti-
történeti elemzéseket nyújtanak. A szerkeze-
tileg négy nagy egységre oszló kötetben a 
meghatározó megközelítési szempontok a 
kö vetkezőképp váltják egymást. Az első rész 
dominánsan teológiai közelítését a monográ-
fia gerincét nyújtó második és harmadik 
rész ben – ezek tárgyalják a két nagy totalita-
rizmus elméletét és gyakorlatát, ez előbbi a 
baloldali-„forradalmi”, az utóbbi a jobboldali-

„ellenforradalmi” változatét – az eszmetörté-
neti-történeti szempont váltja föl, hogy a 
ne gyedik rész végül markánsan a filozófiai 
elemzést állítsa előtérbe. Lássuk, rendre, váz-
latosan az egyes részeket.

Az első, A Jó és a Gonosz birodalmai című 
rész tehát teológiai szempontú közelítést al-
kalmaz. A Gonosz birodalmait megteremtő 
eszmék ugyanis eredetileg a mitológiai és a 
vallásos gondolkodásból származnak, csak 
később öltenek történetfilozófiai alakot. A Jó 
és a Gonosz harcáról szóló, mitológiai alapú 
vallási elképzelés történetét föltárandó, a gon-
dolatmenet egészen a manicheizmus tanaitól 
indul el: az efféle elképzelések ugyanis a világ-
ban két elvnek – az isteni fény és az anyagi 
sötétség egymástól elválaszthatatlan szubsztan-
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