
AZ INDULÁS
1933. szeptem ber 10-én született Vácott

Eredeti anyakönyvi kivonat

K a ra k te ré n e k  m eghatározó ja  édesapja:

Névváltoztatásról szóló értesítés 
(Váci Hírlap 1944.ápr.1.)

Szülei

É rdek lő désén ek  m eghatározó jaA jelenleg ervenyes anyakönyvi kivonat

Sovignon boruk országos szinten 
ezüst oklevelet nyert 1948-ban

A szőlőben 1937-ben, szüleivel és nővérével

ó rásm ester, ékszerész, a váci Gül Baba

„Tibor bátyám, mi az ami beléd plántálódott édesapádból, mit kaptál tőle?
A lényeglátást, a megfigyelést. Tulajdonképpen ez a két dolog. Azt tanultam, 
hogy nem kérdezni, hanem megfigyelni és következtetni. Ja, és az értékrend.
Az az értékes ember, aki alkot. Aki nem alkot, aki locsog, aki kocsmába jár, stb., 
az értéktelen. És ez teljesen független attól, hogy az illető püspök, kanonok, 
polgármester, tanár, iparos vagy napszámos. Ő az embert a szerint értékelte, 
hogy az mit csinált és azt milyen szinten csinálta. És én ezt a szemléletmódot 
örököltem tőle, aminek következtében nem lettem társasági ember.”
/Hujbert István G.T.-vel készített riport anyagából/

A rózsák atyjáról szóló 
újságcikkekből...

m aga a hely, ahol s zü le te tt

„Magam váci gyerek voltam, tehát alapvetően városi (kisvárosi), de 
szemléletmódomat (imprintingemet) alapvetően befolyásolta a szőlőnk, 

amely Vác határában, a Naszály-hegy lábánál terült el; valamint az a tény, 
hogy nagyon sokat jártunk a Dunára, ezért a vizekkel is közvetlen 

kapcsolatba kerültem. ... Ez aztán azt eredményezte, hogy egyre közelebb 
kerültem a természethez, részben a szőlőnk révén a hegyhez és az erdőhöz, 

részben a Duna révén a vizekhez. így érdeklődésem nagyon korán a 
természet felé fordult. Bennem meghatározó módon a természeti szemlélet 

dominanciája alakult ki, és soha nem váltam igazán városi emberré.” 
/Részlet Gánti Tibor: A természet kebelén c. könyvéből/

Édesapja a Petőfi utcai ház rózsakertjében



VÁCI DIÁKÉVEK
A váci Piarista gimnázium tanulója, ... de Pesten érettségizik

A nem  egészen  egyenes út az é re ttsé g iig

A negyedik osztályos bizonyítvány, 
itt még Ruzicska Tiborként szerepel Ötödik A osztályos bizonyítványa 

a 47/48-as tanév, az utolsó “piarista” év

48/49-es tanévben Váci Állami Gimnázium tanulójaként

A váci gimnázium 1950/51-es tablóképe.
Madách Gimnázium érettségi bizonyítvány.

1950/51. gimnáziumi végzős bizonyítvány

A p ia ris ta  g im názium i évek  e lm é ly íte tté k  a te rm é s ze t és te rm észettu d o m án y  irán ti é rd ek lő d ését

Ö nképzőköri e lőadások A barlangászat kezdetei K irándulások, tú rázás

M ikro  v ilág , a L igeti-tó

„
“Egy esőcsepp története” első oldala

Madame Curie-ről szóló előadás címlapja

Kirándulások hegyen, völgyön, sziklán, Dunán

....A gimnázium igazgatója, Hadnagy Tibor, amikor mentem
beiratkozni a nyolcadik osztályba, meghagyta az osztály- 

főnökömnek, hogy küldjön be engem hozzá. Elég ellenségesen 
fogadott.Mondjam el, hogy mit csináltam a gimnázium érdekében.

Hát elkezdtem sorolni, mert nagyon sok mindent csináltam: 
turista egyesület megalakítása, túrák szervezése, önképzőköri 
előadások, barlangászat, sportesemények szervezése. Amikor 

a sportra került a sor azt mondta, jó, jó, azt tudom, hogy a 
sportvonalon működött, hanem azt mondja meg, hogy a szülei 
mit csináltak a gimnázium érdekében. Hát -  mondtam - bálok 

alkalmából adtak a büfébe. Előhúzott egy cetlit, hogy ráírja, hogy 
felvehető, aztán mégis meggondolta magát, visszatolta és azt 

mondta, hogy no majd augusztus végén a pótfelvételin, ha lesz hely” 
...Utóbb megtudtam, hogy klerikális magatartás volt az indok.

...” És akkor én fogtam magam és bementem Pestre. Valaki 
mondta, hogy van ott valahol a Munkácsy utcában egy gimnázium, 

ami közel van a Nyugatihoz. Elmentem oda és jelentkeztem az
igazgatónál...”

/Hujbert István G.T.-vel készített riport anyagából/

Az első négy osztályt az Isteni Megváltó Leányai 
magyar-német Magán Elemi Iskolában végezte.

így lett a Magyar Állami Kölcsey Ferenc Gimnázium tanulója...

Az igazgató - Hadnagy Tibor - a tabló készítését 
letiltotta, mondván “burzsoá reakciós” szokás.
“Az egyik jól rajzoló osztálytárs - Debreceni Sándor 
készített egy karikatúra tablót, amelyből az igazgató 
kihagyta, engem viszont belevett.”

Súlyos betegsége miatt csak 1951. szeptemberében, 
a pótvizsgázók között érettségizhetett a VII. kerületi 

Madách Imre Általános Gimnáziumban. 
A sors fintora, hogy két különböző gimnázium érettségi 
tablója mellett a harmadik gimnázium adta az érettségi

bizonyítványt.

Első előadásának anyaga Madame Curie életéről 
és tevékenységéről negyedikes (ma nyolcadikos) 
gimnazistaként.

„Szebényi tanár úr az óra végén kijelentette: akinek 
kedve van, írjon dolgozatot a barlangok keletkezéséről, 
jó dolgozatért jelest lehet kapni. A következő természet
rajz órán kiderült: egyedül én írtam ilyent. - Olvasd fel - 
mondta a tanárom. Felálltam, kezembe vettem azt a két 
ív papírt, amire nem kevés hibával, piros betűkkel 
rágépeltem a szöveget, és olvasni kezdtem:
Egy esőcsepp elbeszélései. Brrrr...”
(Részlet: Gánti Tibor: Eltűnő szigetek c. könyvéből)
A barlangok iránti érdeklődése aztán tovább folyatódott 
Bánhidi László biológiatanárral.
(lásd. Értem a természetet c. tablót)

„Az állat- és növényvilággal a szőlőnkben, 
a kirándulások, a vizi túrázások kapcsán 

ismerkedtem meg. 12-13 éves koromra 
már kialakult e téren egy világképem. 

Akkor aztán szereztem két mikroszkópot. 
Az egyikért a toronyórát javítottam egy hétig. 
A másikat, azt úgy félig pénzért vettem, félig 

csencseltem egy idősebb gimnazista 
barátomtól. És ezek aztán egy csodálatos 

világot nyitottak meg előttem.”

Ettől kezdve rendszeresen vizsgálta 
a Ligeti-tó élővilágát.

44-től a Váci Kegyes-Tanítórendi Gimnázium 
(Piaristák) tanulója.

A Kölcsey Ferenc Gimnázium  
érettségi tablóképe  
1950/51



EGYETEMI ÉVEK
„Elhatároztam  vegyésznek fogok menni, hogy jó biológus lehessek.”

Bementünk a felvételire ketten egy volt osztálytársammal, 
ő elektromérnök akart lenni, én vegyész. Őt felvették vegyésznek, 
én meg választhattam, hogy orosztanár leszek, vagy alkalmazott 
matematikus. Hát ilyen világ volt. Ő elment vegyésznek, én ott 
helyben az alkalmazott matematikusságot választottam, de aztán 
írtam egy levelet és lemondtam.”
/Hujbert István G.T.-vel készített riport anyagából/

Kirúgásom  tö r té n e te ” (1 9 5 3 )

„53 áprilisában egy vasárnap reggel táviratot kézbesített 
- Vácra - a postás... hogy hétfő reggel a fegyelmi tárgyaláson 
jelenjek meg. ...Fogalmam sern volt, hogy mit akarnak, nem volt
nekem semmiféle konfliktusom.........aztán kijött a matematika
adjunktusnő és mondta, hogy nehéz harc után sikerült elintéznie, 
hogy ne az ország összes egyeteméről tiltsanak ki, hanem csak 
a Műegyetemről. Indok: származási adatok eltitkolása.
...Kiderült, hogy a felvételi lapnak volt egy olyan kérdése, hogy 
háza, földje. Nekem se házam, se földem. Hülyén volt feltéve a 
kérdés. Az igazság az, hogy én tudatosan nem írtam be, mert a 
szüleim kulákok voltak. Házuk volt, szőlőjük volt.”
/Hujbert István G.T.-vel készített riport anyagából/

1952-ben a gyár ajánlásával felvették a Budapesti Műszaki Egyetem 
Vegyészmérnöki Karára. Szeptembertől Budapesten, diákszállóban 
lakott.

„...Amikor visszakerültem egy év múlva, akkor már semmiféle szociális 
segítséget nem vehettem igénybe, tehát nem lakhattam a diákszállóban 
nem ehettem a menzán. Albérletes lettem.”
/Hujbert István G.T.-vel készített riport anyagából/
Ellátásáról magának kellett gondoskodni, diákokat tanított, az egyetem 
Ásványtani Tanszékén demonstrátorkodott, cikkeket írt.

Az egyetemi évek alatt több cikke, tudományos dolgozata 
jelent meg, sőt három saját szabadalm a is volt.

A fe lv é te lik

1951. júliustól a Dunakeszi Konzervgyár bakteriológiai 
laboratóriumában dolgozott mint gyári munkás, majd 
mint laboratóriumi beosztott.

Komoly küzdelemben, fellebbezések, 
kapcsolatok révén sikerült 2 féléves 
kitiltásra változtatni a határozatot.

Részlet édesapja 
fellebbezési kérelméből.

A két félév kitiltás ideje alatt a Forte 
Fotokémiai Vállalatnál laboránsként dolgozott.

Vissza az egyetem re  (1 9 5 4 . szep tem ber)

1958-ban a Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki 
Karának Mezőgazdasági kémiai és Élelmiszeripari szakán

diplomát szerzett.



AZ ÉLET ALAPJÁNAK KUTATÁSA

„ A Piaristáknál a biológia tanárom azt mondta ötödikben az órán, hogy a kőrisbogár 
az csak kőrisfán, orgonabokron és fagyalbokron fordul elő. És ez nekem szöget ütött 
a fejembe.
... Azt sütöttem ki, hogy ennek két oka lehet. Az egyik az, hogy a kőrisbogár valamiféle 
anyagot nem tud szintetizálni a táplálékból, valami olyan anyagot, ami ebben a három 
növényben megvan, de más növényben nincs. ...Vagy az összes többi mérgező számára. 
És én ezt elmondtam a tanáromnak, aki rám mordult, hogy ne foglalkozz ilyen 
hülyeséggel. Ez engem annyira sértett! Hogy miért hülyeség ez? Hát valami oka kell, 
hogy legyen! És ekkor irányult a figyelmem arra, hogy az élőlények működése mögött 
kémia van. Ettől kezdve határoztam el, hogy én vegyésznek fogok menni azért, hogy jó 
biológus lehessek.”

„Volt egy barátom, Bánhidi Laci, nálam idősebb volt. Amikor én ötödikes gimnazista 
voltam, akkor ő már harmadik évfolyamra járt az ELTE biológus karán.
..Együtt jártuk a vidéket, barlangokat, .... nagyrészt neki köszönhetően ismertem meg 
az állat- és növényvilágot szakmai szinten. ...1948. Karácsonyára kaptam tőle egy 
könyvet: Az élet tudománya, Huzella Tivadar írta.”

„ Ha a halmazat (aggregátum) vagy élő vagy holt lehet: 
Mikor és miért lesz élő? Mikor és miért lesz holt?” 

„Akár élő, akár holt legyen, valamely alakban létezik. 
Bármilyen alakban létezzék is, mi annak princípiuma?”

(Diderot)

„Ezt a könyvet nagyon sokat forgattam. 
...Valahonnan innen ered, hogy izgatott az, 
hogy mi az élet, mi az élet titka, mi az élet 
lényege, mitől él valami, mi a különbség az 
élő és az élettelen között.”

Ezt bizonyítja egy 1950-ben készített, 
életről, az élővilág kialakulásáról szóló 
dolgozata is.

A fe lism erés

„Aztán mikor egyetemre kerültem, egy ködös 
novemberi délután mentem haza a diákszállóba, 
gyalogoltam a Gellért-hegy alatt, hirtelen egy kép 
jelent meg előttem, egy kép, amit nem tudok 
máskép kifejezni, minthogy kép. Egy látomás, 
amit ma is folyton fel tudok idézni. Hirtelen láttam, 
hogy hogyan működik az élő szerkezet ... 
láttam, hogy két különböző kémiai rendszer 
kapcsolódik egymáshoz és úgy működik.

„....akkor hirtelen tudatosult bennem, hogy én 
most egy olyan felismerésre jutottam, ami nagyon, 
nagyon, lényeges, ami a biológiának a sok évez
redes problémáját megoldja. Én tudtam, hogy ez 
megoldja. Nem hittem, tudtam. És azt is tudtam, 
hogy ennek a kincsnek a birtokában nekem olyan 
küldetésem van, hogy ezt a kincset nekem ki kell 
fejleszteni és a világ tudomására hozni. ... De azt 
is rögtön átláttam, hogy ez a kincs ez csak egy 
nyersanyag, hogy sern a tudomány nem áll azon a 
fokon, hogy én ezt részletesen kidolgozhassam és 
természetesen én sern állok azon a fokon, hiszen 
első éves egyetemi hallgató voltam....”
1952-t írunk

A felismeréstől több, mint egy évtized telt el az alapgondolat tovább fejlesztésével, 
kidolgozásával, míg 1965-re megszületett a chemoton modell és annak grafikus 
ábrázolási lehetősége.
„Úgy éreztem, hogy most már kezdhetek kilépni a világ felé. Leírtam egy 20 oldalas 
gépelt szövegben az addigi elképzeléseimet és szétküldtem az ország „nagyjainak” , 
tehát azoknak a professzoroknak, szakembereknek, akikről úgy gondoltam, hogy 
hozzá tudnak szólni.”

A professzoroknak 
szakembereknek 
elküldött dolgozat 
címlapja,
1965. április 25.

„Mindenkitől kaptam választ, azonban ezekből kiderült, hogy senki nem értett meg 
semmit a szövegből. Az egyik filozófiai tanszékről pedig a válasz az volt, hogy ez 
egy idealista elmélet.”

“Új szem lélet” c. dolgozat címlapja

Az első  könyv

„Visszajöttek a válaszok és megállapítottam, hogy ez így nem megy. Erről egy 
könyvet kell írni. Ezt így nem értik meg. Akkor határoztam el, hogy megírom az 

Élet princípiuma című könyvemet. De az is világos volt, hogy előtte nevet kellett 
szereznem. Ezért csináltam meg a műegyetemi doktorátust és ezért határoztam 

el, hogy előtte írok egy másik könyvet, nem a chemoton elméletről. Ez volt a 
Forradalom az élet kutatásában. ...Később ezt úgy fogalmaztam meg, hogy

szakmai hitelkártyát kell szereznem.”

A témában az első magyar nyelvű 
összefoglaló könyv.
Nívódíjban részesült.

„... hézagpótló volta miatt például az orvos- 
egyetemen évekig tankönyvként szolgált. 

Az utolsó fejezet (Élet és halál) az eljövendő 
alapvető elméleti biológiai munkásságot

előlegezi meg.” 
/Magyar Tudomány 2009/7, Szathmáry Eörs 

az MTA levelező tagja „Megemlékezés”-éből./

Az idézett sorok a Hujbert István G. T.-vel készített riport 
anyagából valók.

Forradalom az élet kutatásában 
/Gondolat, 1966/

„Az élet kutatása, a biológia fizikai és kémiai eszközökkel való megközelítése soha nem látott 
fejlődésen ment keresztül az elmúlt évtized során. Kísérletes alapon feltárult számos olyan 
rejtély nyitja, amely néhány évtizeddel korábban még csak elméleti, hipotetikus formában volt 
- jól-rosszul - magyarázható. Gyakorlatilag megtörtént az öröklődés anyagi alapjának a 
kimutatása, s ez a hosszú vita alapvető kérdéseinek a megválaszolását, ugyanakkor azonban 
számos új probléma felmerülését is jelenti.

Ezen a határponton írta meg a szerző ezt a könyvet. Összefoglalja azokat az eredményeket, 
amelyeket a kísérleti biológia elért, s megvilágítja, magyarázza azokat a feladatokat, 
amelyeket az újonnan született tudományágnak - a molekuláris biológiának - a jövőben 
meg kell oldania. Ezen a téren a szerző, mint az új tudományág hazai, gyakorlati művelője, 
saját elképzeléseinek, feltételezéseinek is helyt ad. A könyv igen szemléletes keresztmetszetét 
adja a molekuláris biológiai kutatás nemzetközi helyzetének, a legkorszerűbb külföldi 
forrásokra támaszkodva ismerteti a kutatások legjelentősebb állomásait, s egyben 
tudománytörténeti funkciója is van: az olvasó megismerkedik a korszerű biológiai tudomány 
legjelentősebb neveivel. A szemléletes ábrák segítségével az érdeklődő összefoglaló 
ismereteket kap a molekuláris biológia mai állásáról és perspektíváiról.”

Bánhidi László dedikálása: 
...Az élet fogalmát meghatározni a végső célja 

a természet minden kutatójának...

Az első  lépés



A CHEMOTON ELMÉLET I

„Az e le t p rin c íp iu m a” m eg 6 k iadást é rt meg

Az élet princípiuma 
Második, átdolgozott, bővített kiadás

/Gondolat, 1978/
és

Podstawy zycia
/Powszechna, Warsawa, 1986/

„....... A könyv három fő részre tagozódik. Az első rövid, vázlatos, logikai rendbe állított
áttekintés az életfogalom változásairól az idők folyamán. Néhány apróbb javítástól eltekintve 
változatlan formában került e második kiadásba.

A második rész nagyon rövid, vázlatos képet kívánna nyújtani a mai élő rendszerek működési 
alapjairól, amely kép elsősorban a molekuláris biológia eredményeire épül. Ez a rész 
kizárólag a biológiában nem jártas olvasók kedvéért készült. Itt érzett a szerző nagy csábítást 
arra, hogy ezt a részt az első kiadás megjelenése óta ismertté vált legmodernebb adatokkal 
kiegészítse, ehelyett azonban nemhogy bővített volna, de rövidített, és csak a legfontosabb 
alapokat jelentő adatokat hagyta e részben, mert ez a rész nem tartozik a könyv lényegéhez.

Végül jön a harmadik rész, a könyv lényege. Ezt teljes egészében átírtam e kiadásban, s az 
átírás szükségszerű volt. Egy, ha nem is teljes, de mindenesetre logikailag zárt 
elméletrendszert akar adni az élet lényegére és mibenlétére vonatkozólag, a 
következményekkel együtt. Az első kiadás megírása idején az elmélet még csecsemőkorát 
élte, palánta volt, amelynek fejlődéséhez a talajt nem kis részben éppen e könyv első kiadása 
jelentette. Azóta terebélyes fává nőtt, méltó tehát, hogy ne csak a palánta, de a teljes fa 
körvonalazódjék e második kiadásban.

A szerző úgy szerette volna, hogy a könyv minden érdeklődő olvasója számára érthető legyen, 
ezért a matematikai képzettséget igénylő egyenletek alkalmazásától eltekintett, ez 
természetesen csak a pontosság rovására történhet. Ezért az egzakt egyenleteket, legalábbis a 
fontosabbakat a függelékben soroltuk föl röviden.

A chemoton a legegyszerűbb élő rendszer modellje.

Egy önreprodukáló, programvezéreit kémiai szuperrendszer, mely három 

alrendszerből áll: a kémiai „motor” , a programvezérlő alrendszer és a 

térbeli elhatárolódást biztosító alrendszer. Ez a chemoton szerveződésű 

kémiai rendszer bizonyítottan (számítógépes szimulációval) kielégíti az 

életkritériumokat, tehát élő rendszernek kell tekinteni.

A chemoton más szavakkal megfogalmazva: A fluid automaták egyféle 

szerveződési módjának kitüntetett szerepe van, és ez a chemoton 

jellegű szerveződési mód, mert ez már az élő tulajdonságait mutatja. A 

chemoton kémiai oldalról kémiai szuperrendszer, biológiai oldalról az élet 

minimál rendszere. Tehát az élettelen és az élő határán van, vagyis 

alkalmas az élő és élettelen megkülönböztetésére, annak eldöntésére, 

hogy mi élő és mi nem.

Az élet princípiuma /l. kiadás/

Gondolat, 1971

„A szerző bizonyára nem ismeretlen az olvasó előtt. Érdekes könyve - Forradalom  az élet 
kutatásában - öt évvel ezelőtt jelent meg a Gondolat Kiadó gondozásában. Újabb könyvében 
az élet meghatározását kísérli meg, összefoglalva mindazt, ami a biológia rohamosan alakuló 
eredményei alapján elmondható. Könyve értékes hozzájárulás ahhoz a tényhez, hogy a 
biológia ma már nem a leírás, hanem a konkrét kutatásokon alapuló egzakt eredmények 
tudománya. Hasonló a többi tudományhoz - a fizikához, a kémiához, a geológiához -, s 
noha egyikkel sem azonos, mégis mindegyikkel rokonságban van. Mindenekelőtt saját 
tárgyát, az élet lényegét és törvényeit kell megismernie. Ennek a folyamatnak érdekes, új 
lehetőségét mutatja be dr. Gánti Tibor könyve.”

„Az alkotásnak és a felfedezésnek van egy hihetetlen 
nagy belső öröme, amit senki más nem érez,

csak aki ezen átesik. ”
Gánti

...A chemoton modell, az nem elmélet, az csak egy modell. A mögött van egy 

teljesen új tudomány, új elmélet, ami kiindul onnan, hogy van egy kémiai 

reakció és eljut odáig, hogy különböző konstrukciókat, különböző 

kémiai “masinákat” lehet ebből tervezni konkrétan, mennyiségileg,

matematikailag leírva....”

A chemoton elmélet magában foglalja 

• a fluid (kémiai) automaták elméletét, 

• az élet mibenléte kérdésének megoldását és 

eszközként használva ugyan, 

de legalább olyan fontosságú témát: 

• a körfolyamati sztöchiometria kidolgozását. 

E három terület egymásra épülve, egymást segítve, 

felhasználva teszi egységessé és teljessé a chemoton elméletet, 

megteremtve az elméleti biológia és a rendszerkémia alapjait.

Budapest, 1976. július 2.
Gánti Tibor”

Chemoton modell, chemoton elm élet

Mi is az a chem oton?

A chemoton modell szimbóluma

Az első  chem otonró l szóló könyv
„Az é le t p rin c íp iu m a” 1 9 7 1 -b e n  je le n t meg



A CHEMOTON ELMÉLET II.
Jelentősége

Az élet princípiuma 
3. kiadás

/Kriterion Könyvkiadó Bukarest, 1979/
Készült a második, átdolgozott kiadás (Gondolat, Bp. 1978) alapján

„Gánti Tibor megkísérelte egységes elméletbe foglalni mindazt, amit a XX. század második 
felében a biofizika, biokémia, biomatematika, molekuláris biológia, kibernetika és 
rendszerelmélet az élet kutatásának részeredményeiként vagy éppenséggel a biológiától 
teljesen függetlenül felhalmozott. Munkáját önmaga sem tekinti véglegesen befejezett, 
elfogadott és bizonyított tannak, annál inkább felelősségteljes kísérletnek egy korszerű, 
jövőbe mutató biológiai szemlélet és gondolkodásmód kialakításához.

Az élet princípiumának sikere van, sokan olvasták és olvassák. Eközben pedig - 
remélhetőleg - az olvasók előtt is világossá válik, hogy az élő rendszerek működése egzakt, 
természettudományos módszerekkel leírható, tervezhető és szervezhető lehet.

Dr Szabó Attila

Az élet princípiuma
Negyedik magyar nyelvű, átdolgozott kiadás 

/OMIKK, 1983/
Készült a második kiadás alapján (Gondolat, 1978)

„Egyesek a tudománytörténet új korszakokat hozó felfedezéseihez hasonlítják a chemoton 
elméletet, mások mereven elutasítják. Az olvasó, - ha nem is a szakmai részletekről - de a 
koncepció egészéről maga alkothat ítéletet e könyv elolvasása után, hiszen ebben a szerző a 
szűkebb szakmai részletek s az egyenletek elhagyásával olvasmányosan, érdekfeszítően vezeti 
végig az olvasót a chemoton elmélet főbb gondolatain. Közben megismerheti, hogy ki miben 
látta az élet titkát, hogy mi különbözteti meg az élőt az élettelentől, hogyan lehet pusztán 
folyadékból „gépeket”, készülékeket szerkeszteni s mi a titka az önreprodukciónak. 
Foglalkozik az élet keletkezésével és az élő rendszerek mesterséges előállításával is. És maga 
az a tény, hogy ez a negyedik magyar nyelvű kiadása e könyvnek, mutatja, hogy minden 
gondolkozó embernek érdemes elolvasnia, sőt, ezen túlmenően végiggondolnia is.”

Az elmélet alapján pontosan, egzakt módon meghatározhatóvá válik az a pont, ami eddig verbálisán volt csak meg

fogalmazható - és ezért állandó vita tárgyát képezi még jelenleg is - mi az élet, hol az élő határa, mikor válik egy 

kémiai körfolyamatokból álló rendszer élő rendszerré.

- Megteremti a biológia egzakt tárgyalásának feltételeit, az elméleti biológia és a rendszerkémia alapjait.

- Egy sor, már ismert, vagy csak részben ismert, de nem kellően megalapozott, vagy nem egzakt módon 

megfogalmazott kérdést is tisztába tesz és egzakt módon megfogalmaz:

- a kémia területén a katalízis, kétszintű katalízis, autokatalízis, koenzimek kérdése, a kémiai reakcióhálózatok 

témája;

- a biológia területén az életkritériumok, az élet különböző szintjeinek és az élet keletkezésének kérdése.

Milyen távlatokat nyit a chemoton elmélet?

- kémiában:

- a kémiai reakcióhálózatok alkalmazásának elterjedése

- a körfolyamati sztöchiometria segítségével ipari szintű kémiai hálózatok mérnöki tervezése, kidolgozása, 

amely környezetkímélő technológiák alkalmazását teszi lehetővé;

- biológiában:

- exobiológiában a Földön kívüli élet kutatása

- élő rendszerek szintézise.

Néhány vé lem ény az e lm é le t je len tő ség érő l

Az Élet és Irodalom 1982. dec. 24-i számában jelent meg Bruck András cikke: “Életmasina. Egy meghökkentő elmélet 
sorsa” . A cikkben több ismert, neves tudóst, tanítványt kérdezett meg a chemoton elmélet jelentőségéről: Vekerdi 
Lászlót (tudománytörténész, polihisztor), Szathmári Eörsöt (tanítvány, akkor még biológus hallgató, ma professzor, az 
MTA levelező tagja), Hidvégi Mátét (biológusmérnök, ma professzor és több gyógyszer feltalálója), Újhelyi Máriát 
(filozófus, SOTE docens), Gyarmati Istvánt (Állami díjas fizikus, kémiai akadémikus).
Néhány ezekből a véleményekből:

Az élet princípiuma

(OMIKK, 1987)

Ez a könyv arra az ezeréves kérdésre próbál válaszolni: mi az élet, és ezt teljesen szokatlan 
módon, a biológusok jelenlegi attitűdjétől merőben különböző módon teszi. A vázolt 
elméletet -az un. chemoton-elméletet -  néha az olyan felfedezésekhez hasonlítják, amelyek a 
tudománytörténetben forradalmi változásokat idéztek elő (Newton, Copernicus, J. von 
Neumann), néha pedig kategorikusan elutasítják. Az olvasó maga alakíthatja ki véleményét az 
egész elméletről, ha nem is a chemotonelmélet szakmai részleteiről, mivel ebben a könyvben 
a szerző kihagy minden ilyen részletet, a matematikai egyenletekkel együtt, és az olvasót 
közérthető és olvasmányos módon vezeti el a fő gondolathoz. Mindeközben az olvasó 
tudomást szerez arról, hogy hogyan látják az élet titkát a különböző tudósok, hogy mi 
választja el az élőt az élettelen rendszertől, hogyan lehet gépezeteket, önreprodukáló 
gépezeteket, sőt, program-vezérelt önreprodukáló gépezeteket szerkeszteni csupasz 
folyadékokból, stb. És ha valaki ezt lehetetlennek véli, akik nem elégedettek a szerző 
gondolatainak logikai láncolatával, vagy akik kíváncsiak a szakmai részletekre is, azokat a 
szerző két-kötetes monográfiája, a „chemoton-elmélet” várja, amelyben a logikai levezetések 
mögött ebben a könyvben megbújó matematikai bizonyítások is megtalálhatók.

„.... ma is aktuális megfogalmazni a szerző gondolatainak lényegét, a probléma felvetésétől a 
megoldásáig, egy rövid, de intellektuálisan érdekes és izgalmas könyvben a nem szakemberek 
számára.
Éppen ez az, amit „Az élet princípiuma” c. könyv tesz, amelyet már ötször adtak ki, három 
országban. Ez a hatodik, bővített modem angol nyelvű kiadás. Öröm volt számomra ennek az 
előszónak megírása, abban a reményben, hogy az élet lényegének és mechanizmusának 
megértésére törekedő olvasó igényeit ez a könyv kielégíti, azok pedig, akik mélyebben 
érdeklődnek, és képesek általános kérdések felvetésére és megoldására, azok olvassák el a 
kétkötetes monográfiát, amely az elméletet egzaktabb módon írja le.

— H o g ya n  é r té k e l i  a z  e lm é le te t?

—  Amikor Gánti könyve megje- 
lent, talán a Rutherford-féle atom- 
modell szintjén állt. További mun
kái és a doktori értekezése viszont 
meggyőzött arról, hogy 1972 óta na
gyon sokat fejlődött, és hogy bor
zasztóan rugalmas ez az elmélet. 
Ma már lényegesen kvantitatívabb, 
és megfelel a Bohr-féle atommo- 
dellnek. Félő azonban, hogy elvész 
a magyar tudomány számára.

— És ha  e lk é s z ü l g yo rsa n  eg y  jő  
a n g o l n y e lv ű  k ö n y v ?

— Abból nagyon nagy dolog szü
lethet. Oj biológiai világkép.

■— E g y  n e v e t  m o n d jo n , a m ih e z  
m é rh e tő .

— Nem merek nevet mondani. A z  
mindig kockázatos.

— M égis.

—- Talán Kopernikusz?

— A k e m o to n r á l k id e r ü l t ,  h ogy  
a b s z tr a k t  ú to n  m ű k ö d ik .  E se tleg  
lo m b ik b a n  is  e lő  le h e tn e  á llíta n i?

—  Egy technikailag erre  alkal
m as laboratórium ban m ár igen. De 
kérdés, hogy ezt a pénzigényes kí
sérleti részt is . Magyarországon 
kell-e m egvalósítani. Az első élő
lény szintézise bárhol tö rtén jék  a 
világban, m agyar siker .is, ha a ke- 
m otonelm élet a lap ján  végzik. És 
legalábbis jelenleg más elméleti 
alapon nem  csinálhatják.

— K ih e z  m é rn é , a m it  a p r o fe s s - 
s za r  cs in á lt?

— Talán a reneszánsz festészet 
elindítójához, Masaccióhoz hason
lítanám  őt. Fesíőgenerácíók éltek 
egy-egy képének részletéből, Mi
chelangelo is tőle tanult.

—- B e lő le  is  v á lh a t e se tleg  M i
ch e la n g e lo ?

— Válhat, csak a nagy festőnek 
ta lán  könnyebb volt. Mögötte ott 
á lltak  a Mediciek.

Az 5 nagy „találm ánya” hogy az élő 
egyed kibernetikai értelem ben 
autom ata, olyan gép, am ely anya
gok kém iai átalakulásán keresztül 
működik, és ezen átalakulások ré 
vén az, ami.

—■ M ik é n t  v é le k e d ik  a z  e lm é le t  
h a za i fo g a d ta tá sá ró l?

—  Óriási ellentm ondás, hogy van
nak  érdem telenül agyontám ogatott 
terü letek , míg az elm életi biológia e 
sarkköve szinte semmi tám ogatást 
nem  kap. Pedig az elm élet azzal, 
hogy lerak ta  a legprim itívebb egye- 
dek elm életi m atem atikai alapjait, 
jelentőségében Newton m echaniká
jához hasonlót é rt el.

Dr. Gyarmati István 
Az MTA levelező tagja 
A fizika professzora”

Gyarmati István 
Állami díjas fizikus, 
akadémikus értékelése

Hidvégi Máté professzor 
(akkor még fiatal 
biológusmérnök) 
véleménye

Szathmári Eörs professzor, 
akadémikus
(akkor még biológus hallgató) 
véleménye



A CHEMOTON ELMELET III.
Az elm élet foqadtatása

Annak ellenére, hogy az elmélet jelentőségét sokan elismerték, a fiatalok lelkesedtek érte (a könyv rövid 

időn belül elfogyott, több kiadást élt meg), több egyetemen tanították, a hivatalos fórumokon azonban 

jobbára érdektelenség, értetlenség, rosszindulat fogadta. Ennek egyik oka lehetett, hogy az elméleti 

biológia nem kapott akkor még polgárjogot, az elmélet megelőzte korát. Külföldön sern volt 

jobb a helyzet. Az első angol nyelvű könyv csak 1979-ben jelent meg, majd ezt követte az 1989-es kiadás. 

Ezek terjesztése külföldön nem volt megoldott.

Az áttörést a „The Principles of Life” /OUP, 2003/kiadása, illetve a „Chemoton Theory I, II.” /KLUWER, 

2003/ kétkötetes monográfia kiadása jelentette.

Mára már egyetemi, középiskolai tankönyvekben szerepel, hazai és külföldi kutatások témája. A hivatalos 

hozzáállás azonban nem változott, az Akadémia kutatási témái között nem szerepel.

Külföldi térnyerésében, terjedésében, kiemelt jelentőségű:

„Tavaly európai kezdeményezésre létrejött a rendszerkémia tudománya, ....

A tudományágat szervező COST-program,

...a kezdeményezés elnöke, Günter von Kiedrowski professzor (Bochum, Németország)

Gánti Tibort a kevés alapító atya között tiszteli. Ezzel párhuzamosan egyre-másra jelennek meg 

azok a közlemények, amelyek munkásságának szellemét követik.”

/Magyar Tudomány 2009/7, Szathmáry Eörs az MTA levelező tagja/

Csak kettő a vélemények közül...

Összességében azt mondhatjuk, hogy 
Gánti szellemi vetése lassanként termőre for
dul, de a méltó elismerés még várat magára. 
Ez Gánti Tibornak már mindegy, de a magyar 
tudományosság számára egyáltalán nem az. 
Jobb későn, mint soha. Ha jól sejtem, eljön 
az idő, amikor a chemotonelméletet4 a ma
gyar tudomány igen jelentős eredményeként 
fogják majd értékelni. Gánti érdeklődése és 
munkássága okán talán a magister vitae (kita
lált) címre lenne jogosult. Az élet mestereként 
annak alapjait kutatta, páradan kitartással és 
•igen szerény támogatással. Eletművész bizto
san nem volt, a szerencse is inkább csak elke
rülte. Viszont az életművészeket el szoktuk 
felejteni, az élet mestereire pedig sokáig tisz
telettel emlékezünk.

Gánti  Tibor ta lán  az egyetlen 
olyan magyar kutató,  aki egy fil
lér támogatást  isem kap ku ta tá 
saira a Magyar Tudományos A ka
démiától. De ez m ásodrendű  kér
dés. Fontosabb, hogy kemotonel- 
mélete olyan „robbanóanyag", 
amelynek gyújtózsinórja már ég. 
Felfedezése előbb-utóbb hangos 
detonációval rázza meg a tudo
mányos világot.

GREGUSS FERENC

„A 90-es években úgy tűnt, az elmélet meghalt, gyakorlatilag senki sern 
foglalkozott vele.
....1995-ben jelent meg ’Az evolúció nagy lépései’ című munka John 
Maynard Smith és a jelen sorokat író tollából, ami azért fontos, mert e 
kötetben megkíséreltük beilleszteni Gánti munkáját az őt megillető helyre. 
Hasonlóan jártunk el a párhuzamos Nature szemlecikkben is.
Ettől kezdve a tetszhalott elmélet egyre gyakrabban mutatott életjenségeket.” 
/Idézet a Magyar Tudomány 2009/7. Szathmáry Eörs az MTA levelező tagja 
cikkéből/
Az Oxford University Press szenátusa jóváhagyta a The Principles of Life 
c könyv kiadását és Mezey Pál sorozatszerkesztő felajánlotta a kétkötetes 
monográfia angol nyelvű megjelentetését a Kluwer Kiadónál. Mindkét könyv 
2003-ban jelent meg.

Az élet princípiuma
James Griesemer és Szathmáry Eörs megjegyzéseivel 

(Oxford University Press, 2003)

„Gánti professzor ebben a könyvben közérthető nyelven írja meg az élő rendszerek 
organizációjáról vallott nézeteit, amelyben a kémiai automatákról megalkotott elméletét 
újfajta módon adja elő. Az élet legegyszerűbb „chemoton” modellje három egymással csatolt 
alrendszerből áll: egy autokatalitikus metabolizmusból, egy genetikus molekulából és egy 
membránból. Gánti kémiai perspektívájában az élő rendszerek alapvetően körfolyamatként 
működnek, ami az „életkritériumok” régi problémájának újszerű megközelítése, és kifejezi, 
hogy az élet egységére vonatkozó filozófia alkalmazható a genetikában, a kémiában, a 
fejlődés-biológiában, de az egzakt elméleti biológiában is.

James Griesemer és Szathmáry Eörs új tanulmánya Gánti munkájának biológiai és filozófiai 
jelentőségéről azt mutatja, hogy ez a munka jelentős elméleti fontossággal, folyamatos 
relevanciával és felfedező erővel bir. A munka egészén áthúzódó megjegyzéseik dialógussá 
változtatják a művet, amely a biológia és filozófia jelenleg alapvető gondolatait tartalmazza.”

(Fordítás angolból)

A chemoton elmélet

1. kötet A fluid automaták elmélete

2. kötet Az élő rendszerek elmélete 

(Kluwer Academic /Plenum Publishers, 2003)

Dr. Gánti Tibor (született 1933-ban, Magyarországon) vegyészmérnök, de tudományos 
fokozatait mikrobiológiában és elméleti biológiában szerezte. Kb. 2 évizedet töltött a 
mikrobiológiai és a gyógyszer-iparban. 1974-ben lett a Magyar Tudományyos Akadémia 
tudományos munkatársa és az elméleti biológia címzetes professzora az Eötvös Lóránd 
Tudományegyetemen (Budapest). Sok könyv szerzője, legjobban ismert könyve „Az élet 
princípiuma”, amely már nyolc kiadást ért meg.

El tud-e képzelni egy olyan masinát, amely ezer részre is felosztható, és még mindig úgy 
működik, mint az egész gépezet? Ez a pillanatnyi emberi technikával elképzelhetetlen, 
azonban természetes lehetőség a fluid (kémiai) automaták világában, amelyeket az élővilág 
több mint négy milliárd éve alkalmaz. Mi eddig nem tudtunk ilyen masinát előállítani, és a 
kémiai (sztöchiometrikus) egyenletek nem tudtak mit kezdeni a körfolyamatokkal (ilyenek a 
katalitikus, enzimatikus folyamatok). Ezt az évszázados problémát oldja meg a körfolyamati 
sztöchiometria, amelyet Dr. Gánti ebben a könyvben vezet be. A körfolyamati 
sztöchiometrikus egyenlet-rendszerek, működésük tette lehetővé a fluid automaták 
megalkotását és egzakt, kvantitatív leírását. Ez a kötet a fluid automaták megalkotásának 
folyamatán kívül néhány ipari alkalmazásukról is beszámol. Ez megveti az alapját egy új 
tudományágnak, a reakció-hálózatok kémiájának.

Von Neumann bizonyította be az önreprodukáló automaták elméleti lehetőségét, de az ember 
technikája eddig ezt nem tudta kivitelezni. Kémiában természetes lehetőség az önreprodukció 
(autokatalitikus folyamatokban). Ez a kötet azt írja le, hogyan lehet olyan önreprodukáló 
automatákat tervezni, amelyek még térben szaporodnak is.

A legegyszerűbb, program-vezérelt szaporodó automata neve chemoton, de ez a neve az őket 
leíró elméletnek is. Ennek a könyvnek második kötete bebizonyítja, hogy az ilyen rendszerek 
élő egyedként léteznek, és hogy minden élőlény organizációja chemoton organizáció.

(Fordítás angolból)

Az áttörés

Az elm élet jövője

Magyar Tudomány 2009/ 7., 
Szathmáry Eörs: Megemlékezés c. 
cikkéből

Magyarország 1989. nov. 24.
Greguss Ferenc: Folyékony automaták c. 
cikkből



VEGYÉSZMÉRNÖK - ELMÉLETI BIOLÓGUS I.

Tudom ányos foko zato k , c ím ek

Tudományok kandidátusa 
1974, biológiai tudományokból

Műszaki doktori cím 
1964, élelmiszerkémiából

Tudományok doktora 
1980, biológiai tudományokból

Címzetes egyetemi docens, 1975

Főállásban vegyészmérnök, szabad idejében elm életi biológus

Disszertáció témája:
„Vizsgálatok az élesztők tárolásával 
kapcsolatban”

Disszertáció témája:
„Ipari szintézisek enzimes reakcióhálózatok 
irányított működtetésével”

Disszertáció témája:
„Biológiai egységrendszerek belső 
szerveződésének elméleti vizsgálata”

M érnök  úr is voltam  
/A z  iparban tö ltö tt  
évekrő l szóló, 
te rv e z e tt könyv c ím e /

A gyakorlati tapasztalat fontosságáról alkotott 
meggyőződése, valamint az a tény, hogy elméleti 
kutató munkáját az Akadémia soha egy fillérrel sern 
támogatta, alakította szakmai útját úgy, hogy aktív 
évei nagy részét az iparban töltötte.

• Kőbányai Gyógyszerárugyár 
/1971-1975/
Megbízás formájában vírusellenes 
gyógyszer kutatása.
A munka hazai és több országra 
kiterjedő szabadalommal zárult.

• Reanal Finomvegyszergyár/1965-1974/ 
biokémiai üzem vezetője 
Elméleti kutatásainak eredményét a biokémiai 
üzemben gyakorlatban alkalmazta. A tervezett 
kémiai reakcióhálózatok működtetésével állítottak 
elő több terméket. A témában több mint 10 
szabadalom született.

Főbb á llom ások

„ Egy kutatónak nem szabad elszakadni a valóságtól. 
Jó elméleti biológus csak az lehet, aki állandóan 
összeköttetésben van a gyakorlattal. Diákjaimnak 
mindig azt ajánlottam, hogy néhány évig az iparban, 
mezőgazdaságban dolgozzanak és úgy jöjjenek vissza 
a tudományba.”
/Tehetség c újság, „A Nobel-díj közelében” c. cikkből/

• Forte Fotokémia /1954/ laboráns

• Budapesti Élesztőgyár/1958-1963/ 
laborvezető

40.944/1975.IX.
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

MINISZTERHELYETTES

Dr. Gánti Tibor elvtársnalc,
az MTA Öntözési Kutató Munkaközösség
kutatómérnöke
Gödöllő

Az Eötvös loránd Tudományegyetem előterjesztése alapján 
- 1975. évi szeptember hó 1-i hatállyal - a

"címzetes egyetemi docens*'

címet adományozom Önnek.

E cim használatával járó jogokat és kötelességeket az 
1/1963. /II.24./ MM számú rendelet 3. §-a tartalmazza.

Budapest, 1975. augusztus 25.

©
MŰ VELŐDÉSI MINISZTER

6S10/1982.II.

Dr. Gánti Tibor elvtársnak, 
tudományos főmunkatárs 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
B u d a p e s t

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektorának 
javaslatára - az 1/1963./H .24./MM számú rendelet 
2.§-ának /l/ bekezdésében biztosított jogköröm
ben - 1982. évi szeptember hó 1-i hatállyal a 

"cimzetes egyetemi tanár" 
cimet adományozom Önnek.

Az e cim ‘használatával jaro jogait és köte
lezettségeit az emiitett rendelet 3*§-a tartalmaz- • 
za.

Kivánom, hogy a cim birtokosaként közreműködé
sét a felsőoktatás fejlesztésében kimagasló eredmé
nyek kisérjék.

B u d a p e s t  , 1982. augusztus 31.

Címzetes egyetemi tanár, 1982



VEGYÉSZMÉRNÖK - ELMÉLETI BIOLÓGUS II.
Az elm életi biológus, a kutató

Alapvetően elméleti biológus volt, de szinte teljes életén végigvonult a kettősség: az ipari, 
gyakorlati tevékenység és az elméleti biológiai kutatómunka. Ennek két fő oka volt: egyrészt 
a meggyőződése, hogy jó elméleti biológus csak az lehet,aki nem szakad el a valóságtól, 
másrészt kutatómunkája semmiféle hivatalos támogatást nem kapott.Azonban mégis voltak 
olyan időszakok, amikor teljes idejét csak a tudományos munkának szentelhette.
Ilyenek voltak: MTA Orvosradiológiai Kutató Csoport 1963-1965, Gödöllő ATE Fizika Tanszék 
1975, ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék 1976-tól nyugdíjazásáig, Collégium 
Budapest vendégkutatója 2001-2002.

Biokémiai szuperrendszerek elmélete, és alkalmazásuk a 
természetes és mesterséges biogenezisre

(Akadémiai kiadó, 1979 és University Park Press Baltimore 1979 parallel kiadása)

„ Ez a könyv a biológia egyik legalapvetőbb kérdését vizsgálja: hogyan lett az élettelen 
szerves anyagból élő rendszer. Elméletét a szerző világosan megfogalmazott kritériumokra 
alapítja, amelyek megkülönböztetik az élőt az élettelentől. Gánti Tibor, az ismert magyar 
tudós ezt a kérdést a chemoton tanulmányozásával válaszolja meg. Precíz modellt alkot, 
amelyben a chemotonok, a speciális kémiai sztöchiometria és kinetika által jellemezhető 
kémiai szuperrendszerek ismert kémiai rendszerekből alakulnak ki. Ez után megmutatja, hogy 
a chemoton teljesíti az élet minden kritériumát, és arra következtetésre jut, hogy ez az 
elméletileg lehetséges legegyszerűbb élő rendszer, a biológiai alapegység.

Későbbi fejezetekben a szerző a chemoton modellt a genetikai anyag szerkezetének 
vizsgálatában használja fel, az élet spontán genezisében alapegységként a primordiális szerves 
anyagból, és az élő rendszerek és öröklődési mechanizmusok mesterséges szintézisének 
lehetőségét fejti ki. Körvonalazza a komputerek felhasználásának lehetőségét a kemoton 
működésének szimulálásában.

Ez a könyv egy jelentős új elméletet ír le, amely minden elméleti biológus számára érdekes, 
különösen azok számára, akik az élet eredetét tanulmányozzák Ez a kötet minden könyvtár 
számára értékes beszerzést jelent.”

Kontra Crick
avagy az élet mivolta

/Gondolat, 1989/

„Ajánlom e könyvet Francis Harry Compton CRICK-nek,
aki: Watsonnal együtt megkonstruálta a DNS kettős spirál modelljét, megalapozva ezzel a 

molekuláris biológiát;
aki: ugyancsak Watsonnal e modell segítségével feltárta, hogyan másolódik át az öröklődő 

információ a sejtosztódás során;
aki: sikerei csúcsán sem ült babérjain, hanem újabb nagy problémák megoldásába fogott, és 

termékeny gondolatokat szőtt a genetikai kód eredetéről is;
aki: azt hiszi, de legalábbis hirdeti, hogy a földi élet más civilizációk által űrhajókon a Földre 

küldött baktériumoktól származik (amiben én nem hiszek);
és akinek mellesleg az agy működésével és az álomképzéssel kapcsolatban is figyelemre 

méltó ötletei támadtak.

E könyvben mégis az általa (és mások által) képviselt szemlélettel kívánok szembeszállni.”

„NEM MENTSÉGÜL,
csak a tények rögzítése végett. Ez a könyv vitairat. Vitairat a mai biológia egyoldalú 
génközpontúsága ellen. Nem a géneket tagadom. Nem is tagadhatom, létezésük tény, a 
biológia legfontosabb tényei közül való. Nem is tagadhatnám, hiszen akkor hitehagyó lennék. 
Több mint húsz évvel ezelőtt ugyanis magam írtam az első magyar nyelvű könyvet a 
molekuláris biológia eredményeiről, a nukleinsavak és fehérjék szerkezetéről, szintéziséről. 
Ez a könyv ugyancsak a Gondolat Kiadó gondozásában jelent meg, Forradalom az élet 
kutatásában címmel. Amikor a kéziraton dolgoztam, a génnek még nem volt polgárjoga 
Magyarországon: ’reakciós’, ’áltudományos’ fogalomnak számított. Komolyan szorongtam,
... hiszen uralkodó dogmákkal kellett szembeszállnom......Mire a könyv megjelent (1966), a
falak leomlottak. A génfogalom elfogadottá vált, .... a híres Watson-Crick-féle kettős spirál
hazánkban is közismertté vált. ... Fényes pályát futott be, s változatlanul teljes pompájában 
ragyog. Olyannyira, hogy fényétől egyre nehezebb észrevenni az élő rendszerek egyéb, nem 
kevésbé fontos mechanizmusait. Ma már vakít, maga vált dogmává. A sors úgy hozta, hogy 
ismét dogma ellen foglaljak állást, de most már a mindenható gén dogmája ellen.

Francis Cricknek Az élet mikéntje című, szintén a Gondolatnál megjelent könyve csak az 
ürügyet adta ehhez. Nem a gének ellen akarok küzdeni, nem is Crick ellen. A másik oldalért 
szállók síkra, azért, ami ma árnyékban van. Hogy mi is ez? És miért érdemel figyelmet, arról 
mesélnek e könyv fejezetei.”

Chemoton elmélet I. kötet 
A fluid automaták elméleti alapjai

/OMIKK, 1984/

„ A chemoton elmélet az élő rendszerek mibenlétének elméleteként indult, majd lassan a fluid 
(kémiai) automaták általános elméletévé szélesedett. Nem elvont matematikai elmélet, hanem 
mérnöki , azaz azt vizsgálja, hogyan lehet fluid automatákat kémiai reakciórendszerekből 
konstruálni és az ilyen automaták hogyan működnek. Ezért nemcsak a konstrukcionális 
alapelveket tárgyalja, hanem konkrét példákat, sok esetben iparilag megvalósított technológiai 
példákat is mutat be az egyes konstrukciókra.

E monográfia első kötete megismertet a fluid automaták „alkatrészeivel” és azok kapcsolási 
módjával; az önreprodukáló alkatrészekkel és a belőlük felépíthető önreprodukáló, majd 
szaporodó fluid masinákkal, köztük a legérdekesebbel a szaporodó programvezéreit fluid 
automatával, a chemotonnal. A könyv utolsó fejezete bemutatja, hogyan lehet a 
chemotonokból speciális számítógép elemeket kifejleszteni, s felvázolja egy működési 
alapelveiben is teljesen új, „gondolkodó” computer, a kogitátor konstrukcionális elveit.

Az élő rendszerek működésének, keletkezésének és az élővilág kifejlődésének a 
magyarázatával e monográfia második kötete foglalkozik a chemoton elmélet alapján.”

Chemoton elmélet II. kötet 
Az élő rendszerek elmélete

/OMIKK, 1989/

„E kétkötetes monográfia első kötete a fluid automaták általános elméletének alapjait mutatta 
be. Azokat a kvantitatív módszereket, körfolyamati sztöchiometriát és sztöchiokinetkikát, 
amelyek lehetővé teszik a fluid automaták algebrai módszerekkel történő leírását valamint 
konstruálásukat az elemi kémiai reakciólépésektől elindulva egészen a programvezéreit, 
osztódással szaporodó fluid automatákig, a chemotonokig.

A monográfia második kötete a fluid automaták elméletének alkalmazása az élő rendszerekre. 
Ha ugyanis az élő rendszerek alapjaikban fluid automatákként működnek, akkor az elmélet 
lehetőséget kell nyújtson az élő rendszerek egzakt kvantitatív elméleti tárgyalására. A kötet 
először bemutatja, hogy a chemotonok élő rendszereknek megfelelő tulajdonságúak és 
fordítva, hogy az élő rendszerek organizációja chemoton organizáció. Ezt követően a 
chemoton elmélet alapján levezeti a biogenezis és a prebiológiai evolúció folyamatát az 
enzimek és gének megjelenéséig, azaz a prokariota sejtek kialakulásáig. Végül felvázolja egy 
egzakt kvantitatív elméleti biológia kifejlesztésének lehetőségét és annak lehetséges 
alkalmazásait a biotechnológia és az élő rendszerek mesterséges szintézisének területén.”

Az élet általános elmélete

/Műszaki Könyvkiadó, 2000/

„Mert bármennyire hihetetlen, a tudomány úgy keresi 
az élet keletkezésének útját-módját, hogy azt sem tudja, 
mit is keres tulajdonképpen. ’’

Gánti Tibor

Az alapkérdések - valójában gyermeki kérdések - megválaszolása gyakran a legnehezebb. 
Nem véletlenül kerüli például a megfontolt, kísérletező kutató a végtelen terek és idők 
kérdését, az energia, információ és anyag közti lehetséges kapcsolatok kutatását.

Vannak azonban megkerülhetetlen alapkérdések. ’Mi az élet?’, ’Hogyan keletkezett az élet?’. 
Ezek ott settenkednek körülöttünk akkor is, ha menekülünk megválaszolásuk elől.

Egy átlagos biológus számára az élet - evidencia. Olyan, mint halnak a viz, embernek a 
levegő ..., létének forrása. Rövid ideig sem létezhet nélküle és ezért természetesnek, adottnak 
veszi. Gánti Tibor nem átlagos biológus; őt éppen az élet lényege, az élettelen és élő közötti 
átmenet foglalkoztatta folyamatosan

Prof. dr. Szabó T.Attila

Gánti Tibor könyvének gerincét a chemotonelmélet képezi, lényegében e köré szerveződik 
minden gondolata, legyen szó az élő rendszerek kémiai alkotóelemeitől kiindulva az 
életkritériumokon át az elméleti biológiai kitekintésig.

Az élő rendszerek tulajdonságainak megfejtésénél és magyarázatánál alulról, az élettelen 
természet elemei felől indulva építkezik. Ez azonban nem leegyszerűsítést jelent, hanem a 
reverzibilis és az irreverzíbilis folyamatokból álló, rendkívül bonyolult, sok helyen és 
változatos módon összekapcsolódó reakcióhálózat útvesztőiben történő egyértelmű 
eligazodást, a lényegi tulajdonságok és folyamatok kiemelését segíti.

Soha nem téveszti a szerző szem elől, hogy ezek az elemi történések egy olyan egységes 
(szintetikus) egésszé állnak össze, amelyek az élő rendszereket (’mivoltukat’) kizárólagosan 
jellemzik, s ezáltal módot adnak a kialakulás körülményeinek és menetének (’mikéntjének’) 
egzakt értelmezésére is. Ez tekinthető munkája legnagyobb, elvitathatatlan erényének.

A szerző Prof. dr. Dévai György

Chemoton elmélettel kapcsolatos további könyvei:



ASZTROBIOLÓGIA
Földön kívüli élet? nem az élet, a civilizáció a ritka...”

Gánti
„Az élet nem is olyan ritka a Világegyetemben, mint ahogy azt 
hisszük, mert mindenhol, ahol erre alkalmas feltételek voltak és 
vannak, kialakult és kialakulhat az élet. Ehhez elsősorban vala
milyen folyékony közeg szükséges.
A földi típusú - szén alapú - élethez ez a folyékony közeg a viz. 
Tehát ahol folyékony viz volt, vagy van, nagy valószínűséggel 
kereshetők az élet nyomai.”
/Hujbert István G.T.-vel készített riport anyagából/

Nem csak a Földön kívüli élet keresése, hanem az ember más égitestre való 
kitelepedésének kérdése is témája a tudománynak.
„...Gánti Tibor vegyész és elméleti biológus barátommal közösen írtunk két 
előadást arról, hogy a Jupiter egyes nagy holdjai - különösen az Európa, 
amelyen már akkor sejteni lehetett egy felszín alatti óceán jelenlétét - 
alkalmas terepnek tűnnek a Földtől független, önfenntartó emberi kolóniák 
számára.” /Megjegyzés: Az előadások anyaga megjelent cikkek formájában 
is nemzetközi szakfolyóiratokban./ „Úgy emlékszem Gánti vetette fel, hogy 
a cikket meg kellene küldeni Arthur C. Clarke-nak véleményezésre.” 
...„Kettőnk nevében ő írt Clarke-nak, egyúttal elküldve az élet keletkezésére 
vonatkozó, un. Chemoton elméletét ismertető cikket is. A levélre meglepően 
hamar igen kedves válasz érkezett.....7AER0 2008/5, dr Almár Iván cikkéből/

„Élete utolsó fél évtizedében Gánti a Budapest Collegiumnak a Magyar Űrkutatási 
Iroda és a European Space Agency által támogatott asztrobiológiai csoportjában 
mint nagymarosi „bedolgozó” tevékenykedett; tőle származik a koncepció, hogy a 
marsi sötét dűnefoltokban minden évben néhány hónapig alkalmas életkörülmények 
lehetnek akár felszínközeli, fotoszintetikus egyszerű élőlények számára”
/Magyar Tudomány, 2009/7, Szathmáry Eörs az MTA levelező tagja cikkéből/
Ez az u.n. DDS-MSO hipotézis.

így kezdődött

„2000. július 28-án fölkeresett engem itt Nagymaroson Horváth András űrkutató 
csillagász, a Planetárium igazgatója, és hozott egy csomó Mars felvételt, amik a Mars 
déli hósapkájának a széléről készültek. Tavasszal ennek a fehér hósapkának bizonyos 
helyein kerek, lejtős helyeken ellipszis alakú sötét foltok láthatók, olyan helyeken, ahol 
az u.n. sötét dűnék találhatók. Mi lehet a sötét foltok keletkezésének oka? Ez volt a 
kérdés.”
/Hujbert István G.T.-vel készített riport anyagából/

A Collégium Budapest keretében, ESA támogatással működő kutató- 
csoport (Mars Astsrobiology Group, MAG) nemzetközi kutatók bevoná
sával végzi a DDS-MSO hipotézissel, a sötét dűnefoltokkal és lefolyása
ikkal kapcsolatos kutatómunkát.
E kutatómunka, valamint a marsi kutatások eredményei alapján a DDS- 
MSO hipotézis ma már kezdi kinőni az egyszerű hipotézis kereteit és 
egyre inkább elméletté fejlődik.
A hipotézis első bemutatása 2001-ben egy houstoni konferencián történt. 
Kilenc év alatt több mint 60 előadás, poszter és cikk jelezte a csoport 
tevékenységét e témában (Űrcsillagászat Magyarországon tud.kont. 2009).

Az utóbbi években Gánti professzor betegsége miatt nem hagyta el 
nagymarosi otthonát. A kutatócsoport munkájában egyrészt internetes 
kapcsolat révén, másrészt a Nagymarosra „kihelyezett” megbeszélések, 
szemináriumok révén vett részt, illetve a külföldi vendégek nagymarosi 
látogatásai jelentették a közvetlen kapcsolatot.
Ezekből egy-két pillanatkép:

Arthur C. Clarke válaszlevele és fordítása

Sötét dűnefoltok, DDS-ek (Dark Dunes Spots)

Agustin Chicarro (balra) a Mars Express űrprogram  
tudományos vezetője Nagymaroson

MAG kihelyezett szemináriuma Nagymaroson (2) 
Balról jobbra: Gánti Tibor, Horváth András,
Pócs Tamás, Szathmáry Eörs, Diedrich Möhlmann, 
felső sorban Keresztúri Ákos

„A DDS-MSO hipotézis ismertetésénél abból indulhatunk ki, hogy ha volt valaha a 
Marson élővilág ...visszamaradhattak olyan, a fejlődés alacsonyabb fokán lévő 
rendszerek ...amelyek a számukra kedvezőtlen időszakot beszáradt, fagyott állapot
ban igyekeztek túlélni. ...Olyan területeken, amiket vízjég/hó fed, kellő napsugárzás 
esetén maguk körül, a talaj és a hó/jégréteg között megolvaszthatják a vízjeget. Ily 
módon a jég alatt folyékony viz keletkezhet, amelyben ezen marsfelszíni organizmusok 
az MSO-k (Mars Surface Organism) megtalálhatják az életfeltételeiket.”
/Űrcsillagászat Magyarországon tud. kont. 2009.10.29., Horváth András, MAG (Mars 
Astrobiology Group): DDS-MSO hipotézis/

DDS évszakos változásai tavasztól nyárig

„Az első európai Mars-kutató űrszonda programjának vezető szakértője, 
Agustin Chicarro Magyarországon járt. ...Azért érkezett hazánkba, hogy 
megismerkedjen a marsi poláris vidékeken észlelt télvégi-tavaszi sötét 
dűnefoltokból (DDS-ekből) feltételezett, jelenkori marsi életre vonatkozó 
magyar elmélet megalkotóival. Első kapcsolatfelvételre Nagymaroson, 
GántiTibor elméleti biológus professzornál került sor.”
/AERO 2001/10, Agustin Chicarro és a Mars Express c. cikkből/

A marsi é le t kutatása

MAG kihelyezett szemináriuma Nagymaroson (1). 
Balról jobbra: Bérezi Szaniszló, Gánti Tibor, 
Horváth András, Keresztúri Ákos

Gánti Tibor C. Manrubia spanyol 
vendégkutatóval nagymarosi otthonában.



ISMERETTERJESZTÉS, OKTATÁS I.
MTESz, tudományos egyesületek TIT, Term észet Világa

MTESz Országos Elnökségének tagja /1 9 7 8 - /

Ismeretterjesztő lapok főszerkesztőinek tanácskozása  
Prágában, 1986.

TIT Országos Küldöttgyűlés, 1972.
Balról jobbra: Hortobágyi Tibor, Kiszely György 
professzorok, Lányi Gy. főszerkesztő és 
Gánti Tibor

A tudományt művelők, kutatók kötelességének tartotta a tárgyi tudás átadásán túl egy egységes természettudo
mányos szemlélet kialakítását és elterjesztését is. Ezért szeretett tanítani, előadásokat tartani, tevékenyen részt 
vállalni a természettudományos ismeretterjesztésben. Előadások, cikkek százaiban adta át ismereteit elméleti 
biológiáról, chemoton elméletéről, környezetvédelemről, természettudományos kultúráról és különböző társadalmi 
kérdésekről. Nagyon fontosnak tartotta a MTESz keretei között működő egyesületek, tudományos műhelyek munkáját.

Tagja volt a TIT Országos Elnökségének és alelnöke a 
TIT Biológiai Szakosztályának.

A Z  EGYESÜLETI É LE T FEJLESZTÉSE 
ÉRDEKÉBEN KIFEJTETT KIVÁLÓ  

TÁ R S AD A LM I M U N KÁJA  
ELISMERÉSEKÉPPEN

A Z

M TES Z D IJ Á T  

AD O M ÁN YO ZZA

Dr. Gánti Tibor

Budapest, 19 90 . év X I .  hó 2 3 . nap

M TESZ

MTESz díj 1986 MTESz emlékérem 1990

Magyar Biológiai Társaság /M B T / fő titkára  7 1 9 7 8 -1 9 8 5 /

TIT Budapesti Elnöksége 
a József Attila Szabadegyetem  

25. évfordulója alkalmából 
„jubileumi em lékérem m el” 

tüntette ki /1 979/

Főtitkárságának ideje alatt felpezsdült az élet, az MBT tagsága 
megtöbbszöröződött. Szakmailag elismertek, kedveltek és 
sikeresek az általa szervezett Biológiai Vándorgyűlések, 
Biológus Disputák, nevéhez fűződik a Pedagógus Csoport 
megalakulása.

MBT közgyűlés 1983, beszámoló

A Magyar Biológiai Társaságon kívül tagja volt és tevékenyen részt vett a Magyar 
Asztronautikai Társaság (MANT) munkájában (lásd. Asztrobiológia tablót) és a 
Központi Környezet- és Természetvédelmi Tanács (KKTT) munkájában is 
(lásd. Környezetvédelem tablót).

KB Iu ]
Biológus Dispután Egerben Törő Imre es 
Csaba György professzorokkal

Term észet Világa fo lyóirat 
főszerkesztő je 7 1 9 8 0 -1 9 9 0 /
10 éven keresztül volt másodállásban a TIT lapjának, a Természet Világé 
folyóiratnak a főszerkesztője. „Sok vonatkozásban felrázta, megújította a lapot” 
írja Szathmáry Eörs professzor megemlékezésében.

Beszámoló MTESz közgyűlésen, 
1990

A Művelődési Miniszter 1982-ben 
„A kiváló népművelő” kitüntetést adományozta 

kitűnő és eredményes munkájáért.

„A kiváló 
népművelő” 

kitüntetés

Hermann Ottó díj, 1982 Törő Imre professzor gratulál a Hermann Ottó díjhoz



ISMERETTERJESZTÉS, OKTATÁS II.
TV, rádió
Számos előadás és természettudományos ismeretterjesztő sorozat szereplője: 
TV Szabadegyetem természettudományi sorozatban 

„Változó Világ” c. műsorsorozat /1977-78/
TV Iskolatelevízió, Világnézetünk alapjai sorozat keretén belül,

„Az élet keletkezése” c. anyag /1974/
TV „Világnézet” c. sorozatban való részvétel, nívódíjas sorozat /1978/
Magyar Rádió „A Szocialista Brigádok Akadémiája” című 

ismeretterjesztő műsorért Nívódíjban részesítette/1979/

Magyar Televízió Elnöksége 
a „Világnézet” c. sorozatban 
való közreműködésért 
Nívódíjban részesítette 
/1 978 /

Kivételes adottsága volt, hogy a tudományos témákat is mindenki
számára érthető módon tudta átadni. így születtek kifejezetten ismeretterjesztő jellegű
könyvei az élet eredetéről és az egységes természettudományos világképről.
Ezek közül a Kiadói Főigazgatóság „Az élet és születése” c. könyvét Nívó díjban 
részesítette.

Dr. Gánti Tibor Az élet
ésszületése

Tankönyvkiadó

Az élet és születése 
/Tankönyvkiadó, 1980/

és
Zsizny i jeje proiszhozsdenije
/Proszbesenyije, Moszkva, 1984/

„Gondolkodni szerető, 
a Világot érteni akaró 
ifjú barátaimnak”

„Mi az élet, és hogyan keletkezett? 
Szükségszerű-e a halál?
Van-e halhatatlanság és feltámadás? 
Van-e földön kívüli élet?

Az ország több egyetemén és főiskoláján oktatott részben 
ipari biokémiát, részben elméleti biológiát. Szegedi, pesti, 
debreceni, veszprémi egyetemen, szombathelyi főiskolán 
oktatták és oktatják a chemoton elméletet biológus hallgatóknak. 
Ma már a középiskolai biológiai tananyagban is szerepel.

Előadásai a teljesség igénye nélkül:
ELTE 1968-tól 1972-ig ipari biokémia 
JATE 1975/76 és 1980/81 elméleti biológia 
ELTE 1981. elméleti biológia
Veszprémi Vegyipari Egyetem 1972. az élet princípiuma

Álljon itt egy példa a hallgatók reagálásáról a chemoton elmélettel 
kapcsolatban, mely egyrészt kedves gesztus a diákok részéről, 
másrészt spontán elismerés.
A szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola (BDTF) 
biológia szakos hallgatói részére az élet lényegével kapcsolatban 
ismertetésre kerültek a ma ismert elméletek. Hallgatói értékelések 
szerint Gánti Tibor chemoton elméletét tartották a „legátfogóbbnak, 
legésszerűbben felépítettnek, olyannak, amely hallgatóként és 
leendő tanárként leginkább segíti - a részletek és az összefüggések 
szintjén egyaránt - annak megértését, hogy milyen emberi logikával 
követhető egy élettelenből élőbe átbillenő anyagi rendszer kialakulása. 
Ennek egy levélben hangot is adtak megköszönve Gánti Tibornak a 
gondolatrendszer kidolgozását.
A levelet mind a harminc hallgató aláírta.

A gondolkodó ember ezekre a kérdésekre évezredeken keresztül hiába kereste a választ. A 
válaszadás lehetősége csak napjaink természettudományos eredményei alapján bontakozik ki.

Ez a könyv érdekfeszítő olvasmányossággal, személyes élményekkel és történetekkel 
fűszerezve dolgozza fel e súlyos kérdéseket, és egyedülálló feleletet ad arra, hogy az ősi 
szerves anyag hogyan állt össze működő, élő rendszerré. Egyben némi bepillantást is nyújt a 
kutatás és a kutató műhelyének belső titkaiba.

A kiadvány elsősorban az ifjúság számára készült, de a felnőttek, sőt a szakemberek 
érdeklődésére is számot tarthat. A történetek és a segítségül hívott mesealakok nem 
csökkentik a felvetett gondolatok komolyságát és a válaszok szakmai igényességét. Segít 
ebben a szerző világos, egyszerű stílusa; az a képessége, hogy a nagyon bonyolultakat is 
leegyszerűsítve, a lényeget kiemelve, szemléletesen, közérthetően mondja el. Sajdik Ferenc 
karikatúrái pedig nemcsak a szövegben itt-ott megcsillanó kesernyés humort erősítik, de a 
megértést is könnyebbé, játékosabbá teszik..”

Kvarkoktól a galaktikus társadalmakig 

/Kossuth Könyvkiadó, 1975/

Alcíme: Az anyag evolúciója az elemi részektől a csillagközi társadalmakig 

„Nyílt levél az olvasóhoz 

Kedves Olvasóm!

Mentegetődzésképpen és talán egy kissé segítségként is írom előszó helyett e nyílt levelet. 
Könyvem Ön által már ismert nagyképű címe (és nem kevésbé nagyképű alcíme) miatt nem 
kívánom mentegetni magam, hiszen valóban azt szeretném nyújtani, amit a cím és az alcím 
takar: egységes képet az anyag szerveződéséről, organizációs hierarchiájáról, fejlődésének 
útjáról, figyelembe véve azt, hogy a természet egész, csak az ember szaggatta darabokra 
különböző tudományágai által, és az ember is csak azért tette ezt, mert egyszerre az egésszel, 
az anyag végtelen változatosságával, sokrétű formáival és bonyolult törvényeivel képtelen 
volt megbirkózni. Szét kellett darabolnia részekre, és a részeket vizsgálni, azokat boncolgatni, 
azokon át ismerni meg a világmindenség törvényeit.

A szerző

Oktatás

Magyar Rádió Elnökségének 
Nívó díja,
1979

Könyvek



KÖRNYEZETVÉDELEM
MTESz Központi Környezetvédelmi Tanácsa

"A környezetvédelembe én tulajdonképpen beleszülettem. ”

„ ...Az embernek alapvető kötelessége az önvédelem, de az 
önvédelmet felülírja a családvédelem. A családvédelmet felülírja 
a közösségem védelme, pl. városom védelme. És ugyanígy a 
városom védelmét, érdekét felülírja az országom érdeke. És az 
országom érdekét fölülírja az emberiség érdeke. Mert hiszen, ha 
az emberiség érdekét sérelem éri, akkor azon belül az országomét 
is sérelem éri és azon belül a városomat, a családomat és végső 
soron saját magamat is. Bennem kialakult egy ilyen értékrend, 
hogy semmi olyat nem szabad csinálni, ami az emberiség érdekeit 
sérti. Következésképpen az egész környezeti probléma ennek az 
értékrendnek a mentén fogalmazódik meg bennem.”
/Hujbert István G.T-vel készített riportjából/

„...ahogy ismerkedtem az Univerzum fejlődésével és ezen belül 
aztán a Naprendszer fejlődésével, majd a Föld fejlődésével, 
fejlődéstörténetével, akkor bizony láttam, hogy itt a környezetben 
nagyon drasztikus változások történtek az idők folyamán és ezeket 
a drasztikus változásokat elsősorban az élővilág megjelenése okozta. 
Az élővilág megjelenése és fejlődése okozta. Úgy hogy amikor írtam 
a 70-es évek elején a Kvarkoktól a galaktikus társadalmakig c. 
könyvemet, akkor már külön alfejezetet írtam a globális felmelegedésről 
meg az ózonlyukról és annak veszélyéről. A tudományos világ már 
látta ezeket a veszélyeket, de Magyarországon még nem volt téma.” 
/Hujbert István G.T.-vel készített riportból/

Az 1980-as évek elejétől kezdve azonban a környezetvédelmi kérdések 
egyre sürgetőbben jelentkeztek. Az évtized közepén már lehetett látni, 
hogy számottevő szerephez jut a környezetvédelem. Célszerűnek látszott, 
hogy a MTESz keretein belül jöjjön létre egy olyan központi testület, mely 
koordinálja, összefogja és képviselje az egyes szakmai véleményeket. így 
született meg a MTESz Központi Környezet- és Természetvédelmi Tanácsa 
(KKTT), elnöke dr Madas András.

1986-tó l a KKTT alelnöke, 
majd elnöke
A Tanács munkája:
- A Djurgyeváci Vízerőmű véleményezése /1987/
- A Kisköre-i tározó (ma Tisza-tó) /1987/
- G-10 jelű Környezetgazdálkodási Kutatások véleményezése /1988/
- Állásfoglalások a Bős-Nagymarosi Vízlépcső Rendszer kérdéseiről /1988/
- Jövevényvadak kérdéskörének szabályozása/1988/
- Dél-Dunántúl-i szarvasállomány /1989/
- Koncepció tervezet a vadgazdálkodás, vadászat új rendszerére /1989/
- Középtávú környezetgazdálkodási kutatási koncepció/1990/
- Vélemény az 1992. évi Környezet és Fejlődés Világkonferenciára készülő 

nemzeti beszámoló tervezetéről /1991 /
- Környezetvédelmi törvényjavaslat véleményezése /1992/
- Táj- és természetvédelem szabályozásával kapcsolatos elképzelések 

véleményezése /1992/
- PHARE program környezeti vonatkozásainak előzetes szakvéleménye /1993/

A környezetvédelem ben  v ég ze tt  
m u n káért kap o tt k itü n te té s e k

KOGITÁTOR GMK /1 9 9 1 -2 0 0 1 /

A Hazafias Népfront Országos 
Tanácsa „Környezetünk 
védelméért, fejlesztéséért 
kitüntető jelvény”-t 
adományozta /1 984 /

Környezetvédelmi és 
Vízgazdálkodási Miniszter 
„Pro Natura” emlékérmet 
adományozta /1 989 /

„Feleségem nyugdíjba ment. Elhatároztuk, hogy csinálunk egy Gmk-t.
Ő rendszerszervezési feladatokat vállalt, engem meg megkerestek a 
VIZITERV-ből kivált mérnökcsoportból (TÉRTERV KFT), hogy készítsek 
környezetvédelmi hatástanulmányt a Duna rehabilitációjához.”
/Hujbert István G:T:-vel készített riportjából/ 
így kezdődött a TÉRTERV és a KOGITÁTOR egy évtizedes közös 
munkája. Ők készítették a műszaki, mérnöki terveket, a KOGITÁTOR 
pedig a biológia különböző területeit művelő szakemberek bevonásával 
a környezeti hatástanulmányokat

Több mint 30 környezetvédelmi hatástanulmány, véleményezés, javaslat 
készült. Az anyagok többsége a Bős-Nagymaros Vízlépcső témájára 
vonatkozik:
a Pilismaróti kavicsbánya-öbölre, Budapest-Szap dunaszakaszra, alsó 
vízlépcső telepítési változataira, Gönyű-Budapest Duna-szakaszra, 
nagymarosi szükséghelyreállításra, Nagymaros-Visegrád körtöltés bontás 
és szükséghelyreállításra, haváriaterv a visegrádi Duna-öblökre, 
Apátkuti-patakra, dömösi gázló rendezésére, mellékágak rehabilitációjára. 
De készültek anyagok a Hernád és Sajó kisvízerőműveire, Ráckevei 
(Soroksári) Duna-ágra, Borsodi Sörgyár szennyvízszikkasztó rendszerére, 
Borsodi Hőerőmű Vállalat zagytereire, stb. is.

A vízlépcső építés kezdete, 
robbantás a Duna-mederben

A vízlépcső miatt elterelt Duna medre

Könyvek
Kifejezetten környezetvédelemmel foglalkozó könyve tulajdonképpen nincs, 
de vannak ismeretterjesztő stílusban környezetvédelemmel, természetismerettel 
kapcsolatos könyvei. „Ismeretterjesztő stílusa teljesen egyéni, rendszerint valami 
személyes tapasztalatból, élményből, többnyire gyermekkorának emlékeiből 
kiindulva mutatja be a témát....Ezáltal ezeket a könyveket akár irodalmi alkotások
nak is felfoghatnánk...”
/Természet kebelén c. könyvből, Dr Simon Tibor Ajánlás-ából/

A természet kebelén 

/NOVUM Verlag, 2009/

„ Ajánlás

A könyv 2009. április 24-én jelent meg.

Ez a kézirat az ismeretterjesztés legfelsőbb kategóriájába tartozik. Nem is csodálkozhatunk 
rajta, hiszen a szerző nemcsak nemzetközileg ismert tudós, hanem kiváló ismeretterjesztő is. 
A biológiai tudományok doktora. Herman Ottó-díjas és 1989-ben Pro Natura Díjjal is 
kitüntették. Volt a Magyar Biológiai Társaság főtitkára, valamint a MTESZ Központi 
Környezet- és Természetvédelmi Tanácsának az elnöke is. Több környezetvédelmi miniszter 
tanácsadó testületében is dolgozott. Létrehozott egy környezetvédelmi céget is, amely 
legfőképpen a vízerőművek környezeti hatásainak a kérdésével foglalkozott. Számos könyve 
és cikke jelent meg, amelyek részben elméleti biológiai szakkönyvek, részben 
ismeretterjesztő: környezetvédelemmel, természetismerettel kapcsolatos könyvek, írások.

Ismeretterjesztő stílusa teljesen egyéni, rendszerint valami személyes tapasztalatból, 
élményből, többnyire gyermekkorának emlékeiből kiindulva mutatja be a témát, majd ezt 
követően különböző sztorikkal fűszerezve tárgyalja a hatásokat és az ellenhatásokat, a 
következményeket és a következmények elkerülhetőségét. Ezáltal ezeket a könyveket akár 
irodalmi alkotásoknak is felfoghatnánk, ha nem szigorúan tudományos témákat, nem 
szigorúan tudományos igényességgel tárgyalnának. így könyvei - ahogyan ez a könyv is - 
rendkívül olvasmányossá válnak, és akár fejezetenként külön is olvashatók.

A jelen könyv hetven év tapasztalatának a legérdekesebb eseteit emeli ki, olyanokat, amelyek 
ma is egyre növekvő problémát jelentenek. A témákban ide-oda csapong, de mindegyik 
tárgykör azért kapcsolódik az előzőekhez, és észrevétlenül rávezet a következőkre. Az élő és 
élettelen természet váltakozva adja a témáit, beleértve az egykori tudóstársak értékelését vagy 
újraértékelését is.

Jellemzői a rendkívül finom megfigyelőképesség és a borotvaéles logikai következtetések. A 
legkisebb ellentmondásnak sem hagy helyet az írásaiban, és a gondolkodását rendszerint 
logikai összefüggések hiánya indítja el. Szigorú természetvédő, de nem kíméli a mai 
természetvédelem tevékenységét sem, ha úgy látja, hogy az nem a jó irányban halad.

Az egyes fejezetekben írottakat dokumentumfotók illusztrálják. Számos közülük 
jellegüknél fogva - fél évszázados, így műszaki, technikai, művészi értéküket tekintve igen 
különböző minőségűek, ám hitelesek. Ez adja értéküket, és a hitelességükkel erősítik a 
fejezetekben elmondottakat.

/Natura, 1983/

„’Minden-minden mesél önmagáról, ha avatott szem vizsgálja’ - írja a szerző könyvében.

Ilyen avatott szemű ember e könyv írója is, aki elvezeti az olvasókat a karsztok, a 
barlangképződés és a hegyek világába, de vele tarthatunk a vizek, az erdők és a mezők 
élőlényeivel való ismerkedésben is. Emellett saját megfigyeléseiről és következtetéseiről is 
beszámol, pl. a varázsvesszővel kapcsolatos tapasztalatairól.

Gánti szenvedélyesen szereti szűkebb hazáját, Vácot és gyönyörű környékét. Ezzel a 
szenvedéllyel ír a szeretett környezet romlásáról és hívja fel a figyelmet az okos 
környezetvédelem jelentőségére.”

A fiatalok számára a könyv feltárja a múltat, az idősek számára pedig megpezsdíti az 
emlékezetet, és közben mindig és mindig észrevétlenül tanít.”

Hátoldalon:

Dr. Simon Tibor 
Az ELTE emeritus professzora

„A nemzetközi hírű tudós, elméleti biológus rendkívüli megfigyelőképességgel, borotvaéles 
logikával, lenyűgöző stílusban nyújtja át hegyeken-völgyeken, vizeken szerzett 
tapasztalatainak, élményeinek egy bőséges csokrát e legújabb könyvében. Nem nélkülözi az 
enyhe iróniát és a kemény kritikát a tudomány, a környezetvédelem, de akár a politika 
irányában sem. El kell olvasni!”

Eltűnő szigetek
Emlékek, tapasztalatok, gondolatok



„ÉRTEM A TERMÉSZETET”
„Minden-minden mesél önmagáról, ha avatott szem vizsgálja

Gánti
„Értem a természetet”- egy középiskolai biológia versenytől 
kölcsönvett cím, amely azonban teljes mértékben meghatározza 
a természethez való viszonyát.
Sose váltam városi emberré - vallotta és valóban, nemcsak 
szerette, tisztelte, csodálta, de értette is a természetet.

„A táj bennem volt, a bensőmben, a lelkemben, 
az agyamban. ...Számomra nem a térkép volt a táj, 
hanem a táj volt a valóság, amelyben a térkép csak 
valami hasznos segédeszközként szolgált.”
/A természet kebelén c. könyvből/

A Piarista diákéveiben megalakította a szabályosan 
bejegyzett Váci Gimnázium Turista Egyesületet. 
Hétvégeken rendszeresen vezetett túrákat. Édesapjával 
bejárta a Pilist, Börzsönyt, Zemplént. A vízitúrák, 
szigetkerülés jelentette a kapcsolatot a Dunával. 
Szerette az alföldi tájakat is, de csodálata a magas 
hegyeknek szólt. Kedvence a Matterhorn.
A magashegyi túrákra nem volt lehetősége fiatal 
korában, de a sziklamászás kedves szórakozását 
jelentette.

Néhány kép erdőn, mezőn, vízen, sziklán.

Sziklamászás Oszoly-tetőn

Nagymaros Míhály-hegy-i
kirándulás

irágok, bogarak fotózása is 
- ’ 'kedx/es szórakozása volt

Mint ahogy annyi minden, a barlangászat iránti érdeklődése is Vácon, 
a Piarista gimnáziumban kezdődött. „Megismerkedtem Bánhidi Lacival 
és vele végigjártuk a Naszály északi barlangjait. Itt volt a Násznép-barlang, 
a Sárkány-lyuk és egy csomó kis luk, kisebb barlangjáratok, amik azonban 
mind vakon végződtek...
Együtt tettük meg a felfedezést, hogy egyik bizonyos helyen barlangnak 
kell lenni. Ez a mára már feltárt Szinlő-barlang volt. ...Aztán bekerültem az 
egyetemre és ott az Ásványtani Tanszéknek volt egy barlangkutató csoportja. 
Ez a csoport tárta fel az aggteleki Vass Imre-barlangot...
Nem voltam igazi beltag közöttük, de többször voltam velük....”
/Hujbert István G.T.-vel készített riportból/

Megjegyzés: „Diákok a Naszályon” címmel, „A Víznyelő- más néven 
Szinlő-barlang és mások feltárásának nagy kalandja” alcímmel jelent meg 

Bánhidi László két részes cikke a Váci Polgár-ban. /2009. április és május/

Nemcsak a barlangok jelenkori fizikai léte érdekelte, de már 
egyetemistaként is a miértekre kereste a választ. így születtek meg a 
barlang keletkezésével kapcsolatos tudományos dolgozatai, előadásai és 
a másodlagos oldás elmélete.

„Vadásztam gyerek koromban - apámmal - és vadásztam amikor öreg koromban módom lett, a nyolcvanas 
évek elején. Közben szó sern lehetett arról, hogy én puskát kapjak.”
„Semmi más módon nem kerülhet az ember olyan közel a természethez, mint a vadászat révén. Az igazi 
vadászat révén. Mert a hajnali cserkelés, az éjjeli les, az esti cserkelés az az időszak, mikor a természet él, a 
vad mozog. És akkor az erdőben az ember egybeolvad a természettel. A hivatalos vadászatok, hajtóvadászatok, 
a protokoll les-vadászatok nem ezek, azokat gyűlölöm, azt utálom.”

„Nem érzem magam nagy vadásznak, de vadász élményeim voltak. A vadászatnak ez az igazi gyönyöre és nem 
a vadász sikerek. Aki trófeában méri azt, az nem vadász. ”
/Hujbert István G.T-vel készített interjú/

A Vadászati Kulturális Egyesület alelnöke, majd a Kulturális Bizottság elnöke volt.
Tevékenységéért a Hubertus emlékérem arany fokozatát kapta.

A naszályi Szinlő-barlang térképezése  
(Bánhidi László fotója), 1953

A Magyar Hidrológiai Társaságban tartott 
előadása, 1956

„Másfélszáz oldal mosoly. Aki Gerald Durell vagy Fekete István könyveit szereti, ezt a 
könyvet is nagyon fogja élvezni. Kedves, humoros állattörténetek, ahol a sarlósfíírkész bábja, 
az erdei pele, vagy a köhögős kis vadmalac a maga csíkjaival éppúgy főszereplő, mint az 
ember a maga esendő balfogásaival, karikírozott tulajdonságaival, vagy éppen mély, 
természet összefüggéseit figyelő és megértő bölcsességével.”

Túrázás

„Értem a term észetet” középiskolai 
országos verseny díjkiosztó ünnepsége, 
1985. Gyöngyös

Evezés az áradó Dunán

Csónakkal a 
'gödi Duna-ágban

Barlangászat Vadászat

„A szakm ai kön yve im et a z  eszem m el, 
az 'E ltűnő  s z ig e te k e t’ a szívem m el, 
a ’R e m e te s ü ld ő t’ a te lkem m el ír ta m .”

A remetesüldő 
(no meg az Aggszűz)

Bölcs Mosoly könyvek 
/Kogitátor, 1992/

látos ciKkek,



OTTHONA A DUNA-KANYAR I.
Szülővárosa: Vác

Em léklap
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Tragor Ignác Emlékérmet
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titkár

VME elnöksége köszönti 75. születésnapján 
nagymarosi otthonában.Tragor Ignác emlékérem emléklapja, 2002

„Gánti szenvedélyesen szereti szűkebb hazáját , Vácot és gyönyörű 
környékét” írja ’Az eltűnő szigetek’ c. könyv egyik méltatója.
És valóban, annak ellenére, hogy még tizenévesen került el Vácról, 
oda rendszeresen visszatért, követte a város életét, könyveiben 
nosztalgiával emlékezett meg az itt töltött évekről és amikor, ahol 
tehette szót emelt értékei megőrzéséért, jövőjéért.

Lakásuk és egyben üzletük a Szentháromság tér 1. alatt volt. Ez 
volt születésének helyszíne. Az ötvenes évek elején költöztek a Petőfi u. 
11. sz alatt lévő házba, ahol édesapja csodálatos rózsakertet alapított. 
Szülei itt éltek életük végéig.

Váci életének másik fontos színtere a szőlő volt.
„...hét végén mi is rendszeresen kijártunk, ami túrának 
is beillett, hiszen hat kilométernyi távolságra volt a várostól, 
s csaknem három gellérthegynyi magasságot kellett meg
mászni, mire odaértünk. Az igazi élményt azonban nem 
ezek a hétvégék jelentették, hanem a nyarak.
Anyai nagyanyám állandóan kint lakott, mi gyerekek künn 
töltöttük az egész nyarat a szőlőben.”
/Váci eltűnő szigetek c. könyvből/

A Szentháromság téri üzlet (és lakás) 
egy korabeli levelezőlapról.
(A képet Bánhidi László bocsátotta rendelkezésre)

Budapestre kerülve sern szakadt meg a kapcsolata Váccal, hiszen 
szüleihez szinte hetente hazatért. De szülei halála után is tartotta a 
kapcsolatot régi ismerősökkel, barátokkal. Mindent tudott a városban 
történtekről, lélekben együtt élt a váciakkal.
„Vác-Víziváros RRT” címmel előzetes környezeti hatástanulmányt 
készített Vác város polgármesterének megbízásából, 1993-ban.
(93. old. Képekkel, táblázatokkal)

Rusvay Tibor tanár úr javaslatára megválasztották a Váci Múzem 
Egyesület elnökének. A VME elnöksége és tagsága másfél évtizedes 
elnöki munkáját Tragor Ignác Éremmel köszönte meg.
Az indoklás: „...Másfél évtizedes tevékenysége során az egyesületi 
lét, egyesületi működés minden gondját, problémáját megtapasztalta, 
sikeresen kezelte. Míg egészségi állapota ebben nem akadályozta, 
rendszeres kapcsolatot ápolt a tagsággal. Elnökként a klasszikus 
hagyományoknak megfelelően képviselte a polgári egyesületet. 
Tekintélyét, közéleti tapasztalatait fontos kérdésekben latba vetve 
segítette a váci múzeumot, annak munkatársait.
Hátteret adott mindennapi munkánknak, rendszerezni és súlyozni 
segített teendőinket.”

A Petőfi u. 11. sz alatti ház jelenleg

Egyes helyszínekhez különös kapcsolatok 
fűzték: a Dunához, a Derecskei- (Ligeti-) 
tóhoz, a Dómhoz. A Duna-parton, a korzón 
a hajnali séták az álmodozás színterei voltak. 
A Ligeti-tó a maga élővilágával a természet 
megismerését, a biológia iránti érdeklődésé
nek megerősödését jelentette.
És a Dóm? „...megkérdezte apám akarok-e 
pénzt keresni? Én akartam....Rendbe kell 
hozni a nagytemplom toronyóráját. Én meg
csinálom a központi szerkezetet, te pedig 
rozsdátlanítod a vezetékeket, valamint a 
tornyokban és a számlapoknál levő elosztó
szerkezeteket. ...Minthogy a toronyóra jó 
lett, kezelni is kellett, azaz súlyait naponta 
felhúzni, a szerkezetet olajozni, szabályozni. 
Ezt a feladatot is én kaptam.... A két csonka
torony között, kb 30 m magasságban helyez
kedett el a templom homlokzatán hat darab, 
egyenként jó öt méter magas kőszobor. 
Ezekhez szoktam reggelenként kimászni, s 
leggyakrabban Szent Péter lábainál ücsörög
ve, Péter lábaira támaszkodva nézni, figyelni 
az ébredő várost, az ébredő folyót, az ébredő 
vidéket. Soha senki nem vette észre, hogy 
Péter lábainál a harmincméteres magasság
ban hus-ver ember is ücsörög.”
/Váci eltűnő szigetek c. könyvből/

Vácról szól a váciaknak a 
„Váci eltűnő szigetek” c. könyve. 
A könyvet édesapja emlékének 
ajánlotta.

VME emléklap Gánti Tibor 75. születésnapjára

VÁCI
ELTŰNŐ SZIGETEK

N e felejtsétek, m i m indannyian testvérek vagyunk, és tovább élni csak együtt van 
lehetőségünk.

Bíró György”

Tollat fogott a Ligeti-tó érdekében.
A terület értékének bemutatása a 
Váci Polgár újságban /1 997. szept. 1 ./

Váci eltűnő szigetek 

/Vác, 1994/

„Gyerekkorában mindenki felfedező akar lenni. Hív az ismeretlen, és villanyoltás után még 
sokáig fülünkbe cseng a tenger morajlása.

Vannak gyerekek, akik nem adják fel, s mivel a tenger oly messze van, elkezdik felfedezni a 
közeli hegyeket, folyókat. A felnőttek már csak a folyó egyhangúságát látják, s nem veszik 
észre a belőle kiemelkedő szigeteket.

Gánti Tibor gyerekésszel sorra felfedezte a felnőttek által rég elfeledett természetet, s később 
megannyi izgalmas epizóddal tette ezt számunkra érdekfeszítővé. Ezek az elbeszélések 
nemcsak izgalmasak, hanem tanulságosak is, hiszen a természeti jelenségekről nem csupán a 
felnőtté vált gyerek, hanem a tudóssá vált felnőtt Gánti professzor vall.

Amikor elolvastam ezt a könyvet, úgy éreztem, most tudtam meg igazán milyen is volt ez a 
vidék mielőtt az ember elkezdte pusztitani az őt körülvevő természetet, s milyen fontos, hogy 
erre ne csak emlékezzünk, hanem tegyünk is érte valamit.

Üzenet ez a könyv, melyben az állatok, növények, hegyek, völgyek, vizek s bennük az eltűnő 
szigetek üzenik nekünk:



OTTHONA A DUNA-KANYAR II.
Nagymaros
V íkendház a M ihály-hegyen: P e leháza

„Soha se váltam igazán városi emberré” írta könyvében.
A budapesti lét nyomasztotta, keserves volt számára. Ezért, amint lehető
ség adódott hétvégi telek után néztek. Nem volt kétséges, hogy ez csak a 
Duna-kanyarban lehetett. így született meg Nagymaros, Mihály-hegyen 
Peleháza. „Peleháza a sors ajándéka volt” -  vallotta. Több mint húsz 
éven át minden hétvégét és szabadságot itt töltöttek.

..

Peleházát körül öleli az erdő A meredek lejtőből kialakított „placcon” épült Napkelte Peleházából Panoráma Peleházából

M ajd  k é t é v tized e  állandó otthona: Nagym aros

Kertreszlet A visegrádi vár a ház erkélyéről

Nyugdíjasként, budapesti lakásukat feladva végleg 
Nagymarosra költöztek.

A házhoz tartozó telek felső részén készült egy szaletli, ahonnan gyönyörű kilátás van a Dunára és 
a visegrádi oldalra. Gánti professzor a „Specula” nevet adta a kis fa építménynek, ahol sok gondolat és írás született.

vitairata kapcsán. A szervezők 
a legteljesebb nyilvánosság 
előtt szeretnék megvitatni a 

decemberben közreadott munkát.

Bekapcsolódott a város 

közéletébe. Többek között 

1997-ben kidolgozott egy 

városfejlesztési koncepciót: 

„Nagymaros jövője, 

a jövő Nagymarosa” 

címmel.

Célként határozta meg: 

Nagymaros legyen 

csendes, nyugodt, 

hangulatos és jómódú 

üdülőváros.

Elismertek a települeseert való tevekenyseget, tiszteltek tudományos alkoto munkájáért. Mindezek alapjan a Varos Vezetese a 
„Díszpolgár”-! címet adományozta, valamint a megyei Tudományos Díjra javasolta, melyet 2005. decemberében meg is kapott.Lakossági fó ru m

Június 26-an 18 orakor 
a művelődési házban
lakossági fórumot tartunk

Prof. Dr. Gánti Tibor
Nagym aros jövője, a 

jövő N agym arosa

Minden Nagymaros 
jövőéért tenni akaró 

polgárt várunk.

Oklevél a Pest megye Tudományos Díj 
adományozásáról, 2005.

„Peleháza. Maga volt a folyamatos tobzódás a panorámában. 
Tobzódás, mert a visegrádi várral körülbelül egy magasságban 
a nagymarosi oldalon, a Mihály-hegy meredekében létesült a 
víkendházunk, amelyet Peleházának hívtunk. Innen páratlan 
kilátás nyílott a Duna-szorosra.”
/G.T. „A természet kebelén” c. könyvéből/

Hirdetmény a városfejlesztési koncepcióról 
rendezett lakossági fórumról.

2007. augusztus 20.
A díszpolgári oklevél és érem átadása.

A nagymarosi ház utcai képe A nagymarosi „alkotó ház”: a Specula



EMLÉKEZÉS
f2 0 0 9 .  április 24.

„Be van fejezve a nagy mű, igen. 
A gép forog, az alkotó pihen.

(Madách: Az ember tragédiája)

(levelek, e-mailok, stb.)

Prof. Dr. Almár Iván 
Bánhidi László biológia-kémiatanár 
Bancsi István és felesége (KÖTIVIZIG)
Prof dr Békés Ferenc és felesége 
Prof. Dr Csaba György 
Dr Csányi Sándor egyetemi tanár 
Dr Etey Emmi
James Griesemer prof. (USA)
Dr Hídvégi Egon és felesége 
P ro f. Dr Hortobágyi Tiborné 
Hugo Hoenigsberg prof. (Columbia)
Éva Jablonka prof.(lzrae 
Jakus László “A megtalált sziget” c. verse 
Guenter von Kiedrowsky (Németo)
Prof. Dr László Elemér 
Mezey Katalin írók Alapítványa

Széphalom Könyvműhely igazgatója 
MAG Asztronautikai csoport,

Collégium Budapest 
NOVUM Verlag Kiadó 
Prof. Dr Pócs Tamás 
Dr Rusvay Tiborné 
Staar Gyula Természet Világa 

főszerkesztője 
Prof. Dr Szabó T. Attila 
Thaly Koppány és felesége 
Váci Múzeum Egyesület tagsága 
Végvári Péter (KÖTIVIZIG)
Prof. Dr. Vincze János 
Prof. Dr Zoltán János

In m em óriám

Megemlékező cikkek, rádió műsor
Aero Magazin, 2009/6, „Gánti Tibor (1933-2009)”
„Arany emberek” sorozatban Dr Gánti Tiborról szóló 

korábbi adás ismétlése Szathmáry professzor 
megemlékezésével. 2009. május 12, Kossuth Rádió 

„A megtalált sziget” vers Gánti Tibor emlékére,
Jakus László

Magyar Tudomány 2009/7., „Megemlékezés” ,
Szathmáry Eörs az MTA levelező tagja 

Magyar Vadászlap 2009/június, „In memóriám.
Dr Gánti Tibor (1933-2009)” , -dor 

Nagymaros 2009. május, „A Ligeti-tótól, Peleházán át, 
a Mars jégsapkájáig és tovább....” , Hujbert István 

Nagymaros 2009. szeptember, és Váci Napló 2009/74, 
„Emléktábla a Rigó-sziklánál” ,Furucz Angelika 

Természet Világa 2009. június, „Elhunyt Gánti Tibor”
Váci Polgár 2009. május, „In memóriám Drtechn. Et bioi.

Gánti Tibor” , Bánhidi László 
Váci Polgár 2009. június, „Búcsú dr Gánti Tibortól a 

nagymarosi templomban” , Mácsik Mária 
Váci Napló 2009. május 5, „Eltűnő szigetek 

Professzor dr Gánti Tibor emlékére” ,
A Váci Múzeum Egyesület Elnöksége 

Váci Polgár 2010. március-április-májusi számában 
“A Dunakanyar tanító tudósa, prof. Dr. Gánti Tibor” , 
Bánhidi László három részes cikke

Részvét megnyilvánulások

Gyászmise a nagymarosi Római Katolikus templomban.

Hamvait a Duna fogadta be Zebegénynél, a Bőszob-patak torkolatánál.
Emlékét egy akkor ültetett diófa őrzi a Duna-parton.

,
Életében kiemelt szerepe volt és szívvel-lélekkel szerette 

a Duna mellett a környező hegyeket, erdőket is. 
E szeretet emlékét őrzi a Börzsöny talán legszebb völgyében,

az Ernő-forrásnál egy kopjafa.

A „Peleházához” közeli kedvelt pihenőhelyén, 
Mihály-hegyen a Rigó-sziklánál emléktábla 
elhelyezése.

ELTE Növénytani és Ökológiai Tanszék 
faliújságján az Akadémiai Ökológiai 
Modellező Csoport megemlékezése

Emlék poszter a DDS-MSO hipotézisről szóló 
sajtótájékoztatón és kiállításon a 

Collégium Budapest-ben, 2009. április 29-én
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