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Csillagok közt a zene szárnyán

A 145 évvel ezelőtt született 
felfedező halálát az okoz-
ta, hogy meg akarta menteni 
egyik vetélytársa életét. Roald 
Amundsen azóta is az önzet-
lenség, az emberség példaképe 
a tudományos világban.

A norvégiai Borgeban 1872. 
július 16-án született Roald 
Engelbregt Gravning Amundsen 
nemcsak halálával, hanem egész 
életével és munkásságával pél-
daképévé vált az eljövendő nem-
zedékeknek. Ő volt a sarkvidé-
kek legeredményesebb felfedező 
utazója, ő hajózott először át az 
Északnyugati átjárón, és 1910–
1912-es expedíciójával elsőként 
érte el a Déli-sarkot 1911. decem-
ber 14-én.

Honfitársa, Fridtjof Nansen 
Grönlandot átszelő expedíciójá-
nak hatására döntött úgy, hogy 
életét a felfedezésnek szente-
li. Alig múlt 25 éves, amikor a 
Belgica fedélzetén útnak indult a 
háborgó óceánon. Hajójuk belefa-
gyott a Bellighausen-tengerbe, így 
ők voltak az első kutatók és ten-
gerészek, akik az Antarktiszon 
teleltek. 1903-ban azt az expe-
díciót vezette, amelynek először 
sikerült végighajóznia az Atlanti-
óceánról a Csendes-óceánra az 
Északnyugati átjárón. Az út so-
rán méréseket végeztek az általa 
felfedezett északi mágneses sark 
környékén. Amundsen megis-
merkedett az eszkimókkal, meg-
tanulta tőlük, hogyan lehet meg-
élni a tundrán és a jégvilágban. 
Ugyanakkor eltanulta a szánhú-
zó kutyák hajtását, és dokumen-
tálta az eszkimók hőszigetelő ru-
házatát, aminek későbbi expedí-
cióin hatalmas hasznát vette. Ál-
lítólag ő volt az első olyan sar-

ki utazó, aki rétegesen öltözött, 
hogy megóvja a test által kibo-
csátott hőt.

Észak helyett Dél

Amundsent hazatérve nemze-
ti hősként ünnepelték. A követ-
kező években az Északi-sark-
ra készült, a cél érdekében meg-

szerezte példaképe, Nansen régi 
hajóját, a legendás Framot (Elő-
re). Eközben azonban vetélytár-
sai sem ültek babérjaikon: ami-
kor 1910-ben már minden ké-
szen állt az indulásra, megérke-
zett a hír, hogy Robert Peary és 
Frederick Cook felfedezők már 
elérték a sarkot. Amundsen úgy 
vélte, az utazás így tárgytalan-

ná vált, ezért a Déli-sarkot vette 
célba. Tervéről tulajdonképpen 
csak testvére tudott, nem akarta, 
hogy vetélytársai is megismerjék 
terveit. (Azokban az években va-
lóságos versenyfutás folyt a sar-
kok meghódításáért, a mai napig 
nem teljesen tisztázott, hogy az 
Északi-sarkot Peary vagy Cook 
érte el előbb. Ugyanakkor az 
első vitathatatlan északi-sar-
ki út, méghozzá légi úton, szin-
tén Amundsen nevéhez fűződik 
1926-ból. Ennek ellenére Pearyt 
tekintik az első hódítónak, bár ő, 
mint később kiderült, „csak” 40 
kilométerre közelítette meg.)

Amundsenék 1911. október 20-
án indultak útnak, és december 
14-én, 35 nappal Scott előtt ér-
ték el a Déli-sarkot. A kiváló elő-
készületeknek és a nagyszerű 
szánhúzó kutyáknak köszön-
hetően simán, szinte esemény-
telenül teljesítették a feladatot. 
Amundsen nem tudott maradék-
talanul örülni a sikerének, mert 
őt világéletében az Északi-sark 
tartotta bűvöletében. „Ehelyett 
ott találtam magam a Déli-sar-
kon” – mondta később.

Sírja az óceán

Amundsennek vérében volt a ka-
landvágy. Bár sikeres hajózá-
si vállalkozást vezetett hazájá-
ban, az utazásról nem mondott 
le. Hajón is elindult az Északi-
sarkra, majd ezt követően a sar-
ki repülés úttörője lett. 1925-ben 
Lincoln Ellsworth amerikai ku-
tató társaságában két hidroplán-
nal indult Alaszkából az Arktisz 
felé, de 250 kilométerre a pólus-
tól leszállásra kényszerült. Hu-
szonnégy nap alatt harmincszor 

építették újra a jégkifutópályát, 
míg sikerült felszállniuk.

1926-ban ugyancsak Ellsworth 
támogatásával az olasz Umberto 
Nobilével társult, a terv pedig 
az volt, hogy nagyobb teherbírá-
sú, hosszabb ideig repülésre ké-
pes merev léghajón repüljenek át 
az északi pólus felett. A Norge-
ra keresztelt léghajó személyze-
te május 11-én körözni kezdett 
a Sark fölött, ledobták a norvég, 
az olasz és az amerikai zász-
lót és továbbrepültek Alaszka fe-
lé. A probléma ezzel az úttal az 
volt, hogy Amundsen és Umberto 
Nobile összevesztek azon, me-
lyik nemzeté is a dicsőség…

Hogy Nobile bizonyítsa igazát, 
miszerint az olaszoké az érdem, 
1928-ban újabb léghajóutat szer-
vezett az Északi-sarkra, ezút-
tal kizárólag olaszokból álló sze-
mélyzettel. Csakhogy a repülés 
szerencsétlenül ért véget, a gép 
lezuhant. Hat ember eltűnt, ki-
lencen, akik túlélték a zuhanást, 
a jégtáblákon ragadtak.

Bár a kapcsolat köztük nem 
volt felhőtlen, Amundsen egy 
percig sem habozott, hogy 
Nobile segítségére siessen. Ha-
talmas önzetlenségről téve tanú-
bizonyságot 1928. június 18-án 
Bergenből indult repülőn, de töb-
bé soha nem látták: a gép eltűnt, 
bizonyára a tengerbe veszett. 
Nobilét és társait két nappal ké-
sőbb megtalálták: egy svéd gép 
fedélzetére vette őket. Az olasz 
sarkkutató 1978-ban 93 évesen 
hunyt el ágyban párnák közt. Az 
alig 56 éves Amundsen sírja pe-
dig az általa annyira szeretett 
jeges óceán lett…

N. CS.

May felett az idő nem hi-
ába múlt el. Amellett, 
hogy minden idők egyik 

legtehetségesebb gitárosának 
tartja a szakma – a Rolling 
Stone magazin a világ legjobb 
száz gitárosa között a 26. hely-
re rangsorolta –, az asztrofizi-
kában is ért el eredményeket.

Az 1947. július 19-én London 
egyik külvárosában született 
Brian előbb bendzsón és zon-
gorán kezdett játszani. Szülei 
Ruth és Harold May voltak, ap-
ja elektroműszerészként dolgo-
zott a Légügyi Minisztériumban. 
Szerette ugyan a zenét, de a zon-
goraórák untatták. Viszont apja 
egyik barátja megismertette az 
ukulelével (hawaii gitár), amit a 
hatéves Brian hamar megked-
velt. Egy év múlva már gitárt ka-
pott születésnapjára, amit a mai 
napig nem tett le. Annyira szere-
tett gitározni, hogy az akkordok 
lefogásának megkönnyítése ér-
dekében az apjával átalakították 
a hangszert, könnyítettek a fogá-
sán, és elektromos hangszedőket 
is építettek bele. Talán már ak-
kor kiütközött a srácban a tudo-
mány iránti érdeklődés is, hiszen 
később az Imperial College-ban 
ösztöndíjjal tanulhatott csillagá-

szatot, diplomáját az anyakirály-
nétól vehette át 1968-ban. A gitár-
ról még annyit, hogy egész karri-
erjében azon játszott, amit annak 
idején apjával építettek 1964-ben, 
s Red Specialnak neveztek el. És 
még egy különlegesség: sosem 
pengetővel tépte a húrokat, ha-
nem egy hatpennys érmével…

A királynő

Essen szó a királynőről is. No 
nem a brit uralkodóról, hanem a 
Queenről, vagyis Brian May leg-
híresebb együtteséről. Mielőtt 
azonban belevágnánk a történet-
be, érdemes megemlékezni May 
első zenekaráról, a Smile-ról is. 
Ez volt az első lépés a világhírnév 
felé, és olyan társra lelt itt, mint 
Roger Taylor dobos, aki később 
a Queen alapembere és szöveg-
írója, zeneszerzője lett. A Smile 
még csak előzenakara lehetett a 
Pink Floydnak, a Yesnek vagy a 
T. Rexnek, repertoárja pedig fel-
dolgozásokból állt.

1969 elején Taylor és May meg-
ismerte Freddie Mercuryt, és in-
nen a történet ma már legenda. 
Mercury elsősorban azzal ala-
kított az együttes stílusán, hogy 
rávette társait: fektessenek na-

gyobb hangsúlyt a színpadi meg-
jelenésre, bár akkor még nem ő 
volt az énekes. Az első sikerte-
len kislemezek törést okoztak az 
együttesben, May visszatért a tu-
dományos munkához. 1970-ben 
ismét összejöttek, ezúttal már 
Freddie-vel a mikrofon előtt, egy 
év múlva pedig csatlakozott hoz-
zájuk John Deacon basszusgitá-
ros is. Ezzel teljes lett a Queen és 
Brian May élete. Még az együttes 
működésének fénykorában May 
elkezdett szólóalbumokat is ki-
adni, bár ezek talán nem voltak 
annyira jelentősek, mint a közös 
lemezek.

Doktor May

Miután nem akármilyen eredmé-
nyekkel elvégezte az egyetemet, 
Nagy-Britannia vezető csillagá-
sza, Sir Bernard Lovell felaján-
lott neki egy állást a Manchester 
melletti Jodrell Bank obszervató-
riumban. May visszautasította, 
mivel a doktori fokozatot is meg 
akarta szerezni, ugyanakkor a 
zenélés Londonhoz kötötte. Ám 
szakmáját nem adta fel, egy ideig 
matematikát tanított egy közép-
iskolában, és a csillagközi porról 
írt doktori disszertációján dolgo-
zott. Csakhogy az egyre sikere-
sebb zenei karrier közbeszólt, 
így a tudományos munkáját egy 
időre félbehagyta. Eltelt néhány 
évtized zenéléssel, mire 1996-
ban megismerkedett Sir Patrick 
Moore csillagásszal, aki később 
többször meghívta az általa szer-

kesztett ismeretterjesztő műsor-
ba, amely a BBC-n volt látható 
és hatalmas sikernek örvendett. 
2006-ban társszerzőként Moore-
ral és Chris Lintottal megírták a 
Bumm! A világegyetem teljes tör-
ténete című tudományos isme-
retterjesztő könyvet – amely egy 
időben Erdélyben is megvásárol-
ható volt. Brian úgy döntött, be-
fejezi félbehagyott doktori disz-
szertációját, hatvanévesen meg-
védte dolgozatát, így 2007-től már 
megilleti az asztrofizika dokto-
ra cím is.

Mayt egész életében komolyan 
érdekelte a sztereoszkópia is. 
Kutatásokat is folytatott ez irány-
ban, és végül 2009-ben egy má-

sik kutatóval kiadott egy köny-
vet, amelyben Thomas Richard 
Williams, a sztereófényképezés 
egyik úttörőjének életét dolgozta 
fel. 2012-ben a Királyi Fotográfi-
ai Társaságtól megkapta a Saxby 
medált a „háromdimenziós fény-
képezés területén elért eredmé-
nyeiért.”

Ritkaságszámba megy az 
olyan rockzenész, aki teljesen el-
térő területen is jelentőset alko-
tott. Brian May élő példája annak, 
hogy a zene mellett „civil” terüle-
ten is megállja a helyét az, aki ko-
molyan vesz mindent, amibe be-
levág, és soha nem adja fel álmait. 

 
NÁNÓ CSABA

Ki hitte volna, hogy lázadó kamaszkorunk egyik 

eszményképe, a Queen együttes gitárosa, Brian 

May már 70 éves? Amikor mások a nyugdíjra 

gondolnak, ő megvédte doktori disszertációját.

A norvég, aki meghódította a sarkokat

A világhírű zenész az asztrofizikában is megállja a helyét

Roald Amundsen a sarkvidékek legeredményesebb utazója volt
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