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F i z i k a i  S z e m l e
MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT

A Mathematikai és Természettudományi Értesítőt az Akadémia 1882-ben indította 
A  Mathematikai és Physikai Lapokat Eötvös Loránd 1891-ben alapította

Lll. évfolyam 1. szám 2002. január

TELEGDI BÁLINT NYOLCVAN Marx György 
az Eötvös Társulat 
tiszteletbeli elnöke

Szülőhazája tisztelettel köszönti Telegdi Bálintot, aki 
1922. január 11-én született Budapesten, és aki zseniális 
kísérletezőként kiválik azok közül az elmélet- és spekulá
ció-orientált emberek közül, akik több nyelven beszél
nek -  magyarul is. Közülük is valószínűleg ő a legkozmo
politább. Mint mondta, -  Egy fia ta l kutatónak külföldön 
érdemes eltitkolnia magyar származását, mert ha ki de
rül, tú l sokat várnak tőle. -  De ő túlteljesítette az elvárást.

Édesapja pesti kereskedelmi iskolába járt. Több nyel
vet megtanult fogolytársaitól, amikor az 1. világháború 
alatt Normandiában volt internálva, mint ellenséges állam 
polgára. E táborban barátkozott össze Detrével, aki ké
sőbb feleségül vette Szilárd Leó húgát, így a Telegdi-csa- 
lád Szilárdot régi barátként tartotta számon. Az édesapa 
hajózási vállalatoknál dolgozott Európa-szerte. Bálint 
egyhónapos korában „emigrált” . -  Mint tapasztalhatják, 
addigra elég jó l megtanultam magyarul -  mondja, ami
kor szép magyar nyelven tart előadásokat Budapesten. 
(Utoljára 2001 őszén járt itthon.) Több ország után a csa
lád Budapestre hozta a fiút, hogy tanuljon meg magyarul 
beszélni és írni (1928-1929). 1930-ban a család Bécsbe 
költözött, Bálint ott járt középiskolába. Születésnapjára 
kémiai kísérletező készletet kapott, ez volt első találkozá
sa a természettudománnyal. Fizikatanára észrevette, hogy 
Bálintot érdeklik az atomok, ezért kezébe adta Sommer
feld  könyvét: „Atomok és atomszínképek". Ezt olvasva 
Bálint zavarba jött, mert a könyv furcsa kígyószerű J je
lekkel volt tele. Tanára ajánlására megtanulta az integrál
ás differenciálszámítást, már 16 éves korában megértette, 
hogyan lehet a hidrogén színképét levezetni Sommerfeld 
Ifdp d q = n h kvantumfeltételéből.

Édesapja a hajózásban dolgozott a Földközi-tenger 
partjain. Amikor a nácik megszállták Ausztriát (1938), 
Bálint vonaton eljutott Olaszországba. Az olasz intermez
zo sem lehetett tartós. Amikor német csapatok érkeztek 
Észak-Olaszországba, Bálint édesanyjával Svájcba ment -  
az illegális határátlépésben hivatásos embercsempészek 
segítették (1943). Elmondhatjuk: Telegdi Bálintnak él
ménygazdag iskolaévei voltak.

Lausanne műegyetemén (1944-1946) vegyészmérnöki 
diplomamunkájának témája ez volt: „Számlálási veszte

ség korrekciója a radioaktivitásnál. ” (Magyarul: hogyan 
kell figyelembe venni a Geiger-számlálók holtidejét.) A 
fiatalember figyelme a kvantumjelenségekre összponto
sult. A diszciplináris határt átlépve Zürichben fizika-dok
torandus lett a Szövetségi Műegyetemen. Scherrer intéze
tében Telegdi Bálintnak fotoemulziókkal kellett foglal
koznia. Ezeket nemrég vezették be Bristolban részecske
nyomok detektálására. Velük Telegdi a szén atommagjá
nak fotodisszociációját tanulmányozta: y+l2C —> 3 ‘He. A 
kijövő a-részecskék lendület-eloszlásából Telegdi arra 
következtetett, hogy a disszociáció Be-atommagon át 
megy végbe: y+12C —» ^e'+^He, ez után 8Be* —> 2 ‘‘He. A 
4He-atommagok energia-eloszlásából visszakövetkezte
tett a gerjesztett 8Be*-atommag energiájára. Mindezek 
alapján disszertációjában kidolgozta az a-részecskékből 
összetett atommag modelljét. Ez lett első tudományos 
közleménye. Disszertációjának bírálói Scherrer és Pauli 
voltak. Wolfgang Paulit, a Szövetségi Műegyetem büszke
ségét a hallgatók között nem világos előadásai tették is
mertté, hanem vizsgákon gyakorolt szigorúsága. Telegdi 
Bálint sikeresen túlélte a doktori szigorlatot, utána Pauli 
még egy pohár borra is meghívta. 1948 őszén Scherrer 
Bristolba küldte Telegdit, hogy jobban beletanuljon a 
fotoemulziós technikába. Bristolban Telegdi megtanulta 
az emulziós technológiát, de nem érzékelte az új fizika 
szellemét. Ezért nem fogadta el az ott felajánlott állást.

- A  legtöbb kísérleti f iz ika i katedrán Rutherford tanít
ványai ültek. Lord Rutherford mindig azzal kérkedett, 
hogy ő „egy egyszerű gondolkodású fickó ”, aki nem ismeri 
a kvantummechanikát. Tanítványai büszkék voltak elmé
leti tájékozatlanságukra. Az elméleti fiz iká t Hitler elől 
menekült német fizikusok hozták Angliába: Bethe, Fröh
lich, Heitler, Peierls stb. Eltekintve Bristol elmélet-ellenes 
légkörétől, a felajánlott állás visszautasításakor Gaucho 
Marx elvét követtem: „Soha nem lépek be olyan klubba, 
amelyik hajlandó befogadni engem. "A  legelképzelhetetle
nebb helyet választottam: a Chicagói Egyetemre mentem.

Weisskopf ajánlólevelet írt Telegdi Bálint érdekében 
Enrico Perminek Chicagóba. De Amerikában 1950-ben 
tetőzött a McCarthy-korszak. Hosszú birkózás után Teleg
di vízumot kapott, de felesége csak egy évvel később.
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1951 nyarán érkeztek meg Chicagóba. Ott Telegdi első 
útja a Biofizikai Intézetbe vezetett, hogy fölkeresse Szi
lárd Leót, mint a család régi barátját. Magyarul beszélget
tek. Telegdi felesége Szilárd titkárnője lett, ő mondta: -  
Szilárd volt a legragyogóbb ember mindazok közül, akik
kel életemben találkoztam. -  Pedig a Chicagói Egyete
men találkozhatott más kiemelkedő professzorokkal is. 
Telegdi a betatronnal dolgozott, de ezenközben -  ,fölte- 
hetőleg magyar származása és Wigner szimmetria-szem
léletének befolyása folytán ” -  érdekelte az atommagok 
izospinjének csoportelmélete is. Tovább foglalkozott a 
12C atommag a-részecske-szerkezetével, amihez az y+l3C 
—> l2C+neutron reakciót tanulmányozta. Chicago legfonto
sabb gyorsítója a ciklotron volt, aminek Fermi volt a fő
nöke, és amit 7t-mezonok előállítására használtak.

Elérkezett 1956, Telegdi karrierjének nagy korszaka. 
Hogy a nehéz instabil mezonok bomlásának furcsa saját
ságait megmagyarázzák, C.D. Lee és C.M. Yang arra kö
vetkeztettek, hogy a gyenge bomlások megsértik a termé
szet addig általánosan elfogadott tükrözési szimmetriáját. 
A kobalt-atommagnak van perdülete, ami -  Föld-analógia 
alapján -  lehetővé teszi, hogy rajta „egyenlítőt,” meg 
„északi pólust” és „déli pólust” értelmezzünk. A tapasztalat 
azt mutatta, hogy ß-bomläskor a radioaktív kobalt-atomok 
több elektront bocsátanak ki „déli irányba”, mint „északi 
irányba”. Ez pedig azt jelenti, hogy a ß-bomläs nem tükör
szimmetrikus az „egyenlítőre” nézve! Hogy a természet 
szimmetriája mégse veszszék el, az az elméleti értelmezés 
született meg, hogy a ß-bomläsok a tér és a töltés együttes 
tükrözésével szemben szimmetrikusak. Amikor ezt Szilárd 
meghallotta, így kommentálta: -  Ez azt jelenti, bogy ha 
egy kobalt-atom tükörbe néz, akkor nem önmagát látja, 
hanem egy antiatomot! -  Hogy lehetne ezt bebizonyítani? 
Hogyan lehetne antiatomot csinálni?

A természet tükrözési szimmetriájának megsérülését 
tekintélyes fizikusok őrült ideának ítélték. Telegdit is 
megpróbálták lebeszélni arról, hogy ilyenre vesztegesse 
idejét. De ő nem hagyta magát. A ciklotron által gyártott 
Tt-mezonok bomlásakor pozitív és negatív müonok kelet

keznek. Ezek egymás antirészecskéi, van perdületük, és 
ß-bomlässal elbomlanak. Nem könnyű velük kísérletezni, 
mert csak két milliomod másodpercig léteznek, de Teleg
di Bálintnak sikerült kimutatnia: a negatív müon bomlás
kor „dél fe lé” bocsátja ki a negatív elektront, antirészecs- 
kéje viszont, a pozitív müon pedig „észak felé” bocsájtja 
ki a pozitív elektront. Ez igazolta, hogy a tér és töltés tük
rözése együtt valóban szimmetriája a természetnek. A 
kísérlet Telegdi Bálintnak meghozta a világhírt.

Telegdi bámulatos kísérleti technikáját megcsodálták. A 
röpke életű müon lett kedvenc kísérleti objektuma. Kimu
tatta, hogy a müon-bomláskor kirepülő elektronok polá- 
rozva vannak, mégpedig ugyanúgy, mint az atommagok 
ß-bomläsakor keletkező elektronok. Ez tovább erősítette a 
tér+töltés tükrözési szimmetriát. Dick Garwin kitalálta, 
hogy a müon mágneses nyomatéka külső mágneses me
zővel elforgatható, így Garwin és Telegdi több tizedesjegy 
pontosan megmérték a müon mágneses nyomatékát. 
Eredményük a kvantumtérelmélet ragyogó igazolása.

Fermi korán meghalt. A Chicagói Egyetemtől Telegdi 
Bálint kapta meg a „kiválasztott Fermi-professzor” címet. 
Nyugalomba vonulta után visszament Zürichbe, a Szövet
ségi Műegyetemen tanított, most Genfben lakik és a 
CERN-ben dolgozik. Nyarait Svájcban, teleit Kaliforniá
ban tölti. Tagjukká választották hazái akadémiái Magyar- 
országon, Olaszországban, Amerikában. Mindegyik aka
démián a megfelelő ország nyelvén tartja előadásait. 
(Tagja az Orosz Akadémiának is.)

A gyenge ß-bomläs szimmetriájának tisztázásáért Te
legdi Bálint eddig egyetlen magyar fizikusként megkapta 
a Wolf-díjat (1991), amelynek tekintélye megközelíti a 
Nobel-díjét. Négy Wolf-díjas matematikusunk van: Bott 
Raoul, Erdős Pál, Lax Péter, Lovász László. Kémiai Wolf- 
díjat kapott Polányi János és Somorjai Gábor, az egyetlen 
zenei díjas Ligeti György. Az Acta Physica Hungarica -  
Heavy Ion Physics folyóirat is Telegdi Bálint köszöntésé
nek szenteli ezévi első számát. A Magyar Tudományos 
Akadémia Budapesten májusi ünnepi ülésen köszönti 80 
éves tagját, Telegdi Bálintot.

TELEGDI BÁLINT ÉS A M ÜON PROBLÉMÁJA
Herbert Pietschmann

Bécsi Egyetem Elméleti Fizikai Intézete

1959-ben PhD tézisemen dolgoztam. Munkám egy 
része a müon mágneses momentumával függött össze. 
Akkor még nem tudtam, hogy egyszer baráti kapcsolatba 
kerülök Telegdi Bálinttal, a terület jeles kísérleti művelő
jével, és Marx Györggyé 1 is, aki ugyanezen a problémán 
dolgozott.

Akkoriban még nem volt ismeretes, hogy a müon 
„egyszerűen” második generációs elektron, az egyik leg
fontosabb nyitott kérdés tehát az volt, hogy tömegének az 
elektronétól való eltérését magyarázzuk meg. Az akkori 
szemléletmód szerint ilyen nagy tömegkülönbségnek va
lamilyen extra kölcsönhatásban kell gyökereznie, amely
nek elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy nagy tömeget

adjon, de elég gyenge, hogy ne okozzon más effektuso
kat, mint például extra jáailékot a mágneses momentum
ban. Ezért volt fontos a mágneses momentum nagy pon
tosságú mérése, hogy vagy bizonyítsuk a müon különle
ges kölcsönhatását, vagy limitáljunk bármely lehetséges 
extra kölcsönhatást. Julian Schwinger épp ekkortájt kö
zölte elképzelését egy a skalár részecskéről, amely erősen 
kölcsönhat a müonnal, így eredményezné annak tömegét. 
De Telegdi a második változatot igazolta: a müon nem 
mutat extra kölcsönhatást az elektronhoz képest.

Most boldogan csatlakozom azokhoz, akik a mai em
lékezetes napon, születésnapja alkalmából köszöntik 
Bálintot.
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A SEMLEGES KAONOK ÉS A 

80-IK SZÜLETÉSNAPJÁRA

Telegdi Bálinttal először 1970-ben találkoztam a kijevi 
nagyenergiás nemzetközi konferencián. Abban az időben 
a semleges kaonok fizikája az érdeklődés középpontjában 
állt. Egyrészt azért, mert a kombinált töltéstükrözés-tértük- 
rözés (CP) megsérülését e kaon-részecskék bomlásában 
észlelték néhány évvel azelőtt, és ennek a különleges 
szimmetria-sérülésnek a mechanizmusát akartuk megérte
ni. Másrészt azért, mert Szerpuhovban az akkor legna
gyobb energiájú részecskegyorsítóval azt találták, hogy a 
negatív kaonok hatáskeresztmetszete a várakozással ellen
tétben az energia függvényében emelkedett. Ezért fontos 
volt megvizsgálni, hogy fennáll-e Pomerancsuk híres téte
le, amely szerint az energia növelésével a részecske és an- 
tirészecske hatáskeresztmetszetek egymáshoz közelednek. 
Ezt a legközvetlenebb módon a semleges kaonok szórásá
ban lehetett ellenőrizni, minthogy azok részecskék és anti- 
részecskék koherens szuperpozíciói. Az említett konferen
cián csoportunk bemutatta első eredményeit. Akkortájt 
már befejezéshez közeledett a Chicagóhoz közeli Batáviá- 
ban egy a szerpuhovinál hatszor nagyobb energiájú gyor
sító, amelyen természetesen szintén meg akarták vizsgálni 
a Pomerancsuk-tételt. Több neves kutató javaslata közül 
Telegdi Bálintét fogadták el. így történt, hogy néhány 
éven keresztül egymás konkurensei voltunk. A szerpuhovi 
gyorsító előbb indult, így mi tudtuk először megmutatni, 
hogy nincsen baj Pomerancsuk tételével. A batáviai gyor
sító sokszorosan nagyobb energiája is Bálintéknak kedve
zett: tudomásom szerint a semleges kaonok rendszerében 
ezt a tételt mindmáig az ő eredménye igazolta legponto
sabban. A CP-sértés mechanizmusának felderítésében is 
számos jelentős mérés fűződik nevéhez. Mesterségét to
vább folytatta tanítványainak következő generációja: 
Bruce Winsteinnek és csoportjának nemrégen sikerült 
egy rendkívül piciny aszimmetriát kimutatni a /G-antiÁ'11 
rendszerben, amely igen fontos szerepet játszik a CP-sér- 
tés megértésében.

Néhány évvel később újra találkozott érdeklődésünk, 
nemhiába mondják, hogy Bálintnak nagy a „hatáskereszt
metszete”. Akkor már a „barikád azonos oldalán” álltunk, 
a négy LEP-kísérlet egyikében dolgoztunk együtt évekig 
a CERN-ben.

Bálintot köszöntve elsőként az ötletgazdag és a szinte 
skrupulusan precíz kísérletező képe elevenedik meg. 
Nem lehet azonban vele kapcsolatban megfeledkezni 
kivételes nyelvtehetségéről és legendás humoráról. Az 
sem mellékes, hogy hány nyelven beszél, de főleg az 
nem, ahogyan azokat használja. A szinte lefordíthatatlan 
szójátékok mestere, a „pesti vicceket” úgy adja elő, aho
gyan azt Pesten lehet hallani, a német-svájci anekdotákat 
pedig úgy, ahogyan azt Zürichben mesélik. Egyszer el
árulta nekem, hogy amikor egy szójátékot elmond, gon
dolatban azonnal megpróbálja azt több más nyelvre is 
lefordítani. Ez az állandó szellemi tréning Bálint egyik 
titka. (Persze azért minden szójátékot ő sem tud lefordíta-

SZÓJÁTÉKOK MESTERÉNEK
Nagy Elemér

Université de la Méditerranée, Marseille

ni, például az általa kedvelt mondatot, hogy a tükrözési 
szimmetria megsérülésének -  a paritássértésnek -  van 
egy pesti megnyilvánulása: „Cipőből van balé s van jobb, 
de a rigójancsinál1 nincsen jobb?,~)

Legyen itt most két személyes emlék arról, ahogyan 
Bálint szókincsét ápolja. 1972-ben, a Chicagóban rende
zett konferencia alkalmával meghívott Marx Gyurival a 
lakására, hogy megmutassa dolgozószobáját és az igen 
nagy gonddal összeválogatott könyvtárát. A könyvespol
con felfedeztük Gyurka „Kvantummechaniká”-ját is. (Ab
ban az időben otthon ez a könyv abszolút hiánycikk 
volt.) Megjegyezte: „Tudod, a könyved azért is értékes 
nekem, mert ebből tanultam meg a kvantummechanika 
magyar zsargonját”. Gyakorlatilag minden Amerikában 
élő nálam idősebb magyar kollégát arról tudok felismer
ni, hogy a nagyenergiájú fizikát magas energiájú fiziká
nak mondja. Lehet vitatkozni, hogy ez a magyar zsargon 
helyes-e. Egy azonban biztos, Bálinttól ezt mindig úgy 
hallottam, ahogyan mi otthon -  helyesen vagy helytele
nül -  mondjuk.

Végül a humor. Bálint krédója, hogy mindent meg 
lehet vagy el lehet mondani, ha az megfelelő humorral 
van tálalva. Irreális vagy késéssel kivitelezett tervek láttán 
mindig eszembe jut Bálint története a joviális kalauzzal: 
„A menetrend, kérem szépen, arra való, bogy meg tudjuk 
mondani, mennyit késik a vonat. ” A személyével kap
csolatos anekdotákat is hosszasan lehetne sorolni. Ezek 
egy részét megörökítette „Droppings of a bird of pas
sage” címen. A kézirat ajánlása így szól: „Madarat barát
járól, Telegdit tolláról lehet megismerni. Honfitársamnak 
-  a Vándormadár. ’’ A humor nála a tanításban sem nél
külözhető. Csak ízelítőleg: sokan ismerik Feynman pél
dáját a differenciálszámításról: „Egy rendőr egy hölgyet 
leállít gyorshajtás m ia tt:»Asszonyom, nem tudja hogy itt 
nem lehet hatvan mérfölddel menni óránként?- Mire a 
hölgy: -Ez lehetetlen, hiszen csak néhány perce ülök az 
autóban-’’. Bálint másik példája az integrálással kapcsola
tos. Egy svájci kiskocsmában valaki egyik pohár után a 
másikat hajtja fel, de hogy a bor ne szálljon túlságosan a 
fejébe, egyre kisebb méretű poharakkal rendel. (Svájcban 
igen sok fajta és méretű pohár van, és Bálint természete
sen mindegyik pohár nevét el tudja sorolni Svájc legalább 
három hivatalos nyelvén.) A tizedik pohár után kezd cso
dálkozni az illető: „Nem értem, én egyre kevesebbet iszom 
és mégis egyre ködösebben látok. ”

Kedves Bálint, eljött hát annak az ideje is, hogy sok 
születésnap és évforduló ünnepi szónoka most maga 
üljön a felköszöntendők székébe. Kívánok Neked hu
morban gazdag sok további esztendőt és azt, hogy szak
mánk és barátaid köre még hosszan élvezhesse és hasz
nosíthassa értékes tanácsaidat. Isten éltessen!

1 Rigójancsi csak egy példa, helyébe bárki azt tehet amit a legjobban 
kedvel.
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TALÁLKOZÁSAIM TELEGDI BÁLINTTAL Vesztergombi György 
KFKI RMKI

Első találkozásom Telegdi B á lin t i  arról nevezetes, 
hogy a KGB éberségének jóvoltából igazából nem is ke
rült rá sor, vagy mai kifejezéssel élve csak „virtuálisra” si
került. Mivel napjainkban egyre inkább a feledés homá
lyába merül, hogy mit jelentett a hidegháború korszaká
ban a tudományos és kulturális információk „szabad” 
áramlása, ezért úgy érzem, hogy a 80-ik születésnapi meg
emlékezések során érdemes néhány szót szólni arról a 
korszakról, amelyben mindketten életünk javát eltöltöttük.

Az eset 1970-ben Kijevben nem történt meg, ahol az 
úgynevezett Rochester-konferenciát tartották, amely a 
részecskefizikusok kétévenként megrendezett legrepre
zentatívabb világtalálkozója volt akkor és ma is az. A 
Szovjetunió a szuperhatalmi státuszának csúcspontján volt 
és az űrkutatási kiválóság mellett részecskefizikában is az 
élre tört, mert Szerpuhovban 1969-re elkészült a világ ak
kori legnagyobb, 70 GeV-os gyorsítója. Ekkor Amerikában 
és Nyugat-Európában 30 GeV volt a csúcsenergia. Bár már 
itt is mutatkoztak a szovjet rendszer staikturális problé
mái, a gyorsító valóban kiválóan működött, de óriási le
maradás volt a részecskedetektáló műszerek és a számí
tástechnika tekintetében. Én személyesen úgy kerültem az 
üggyel kapcsolatba, hogy a dubnai Atommagkutató Inté
zetben 1969. őszi látogatásom során megtudtam, hogy az 
a csoport, amely a szerpuhovi A"1-regenerációs kísérletet 
végzi, a kísérleti adatok számítógépes analíziséhez kétség- 
beesetten keres segítséget. Mivel a csúcsenergiás gyorsí
tón való kutatás lehetősége megragadta a fantáziámat és 
honi főnökeimnek is jól jött az önkéntes ajánlkozó, ezért 
1970 áprilisában 3 hónapra kiküldtek Dubnába. Bár ápri
lisban még nem volt semmi működő analízis-program, jú
niusra sikerült egy olyan rendszert elkészítenem, amely 
egy hónap alatt lehetővé tette az összes mérési eredmény 
feldolgozását a kijevi konferenciára. Természetesen ezzel 
a dubnai kollégák maximális elismerését sikerült kivív
nom, akik ezt azzal is készek voltak honorálni, hogy be 
akartak vonni a kijevi konferencián szereplő dubnai kül
döttségbe a magyar kvóta keretén belül. Ez sajnos bürok
ratikus akadályokba ütközött, mert a konferencián elvileg 
csak meghívással lehetett résztvenni, amelyet már január
ban el kellett intézni, amikor ilyen szándékról nekem még 
halvány fogalmam sem volt. Mivel ez ésszerű ellenérvnek 
tűnt, ezért orosz kollégáim úgy próbáltak segíteni, hogy 
telexen meghívólevelet írattak a kijevi Intézetbe való láto
gatásra, amely véletlenül épp a konferencia idejére esett. 
Ez ugyan a hivatalos részvételt nem tette volna lehetővé, 
de gyakorlatban mégis jelen lehettem volna a nevezetes 
eseményen. A dubnai Intézet részéről szintén nem lett 
volna akadálya egy ilyen „kommangyirovkának”, de útvo
nalengedélyt kellett hozzá kérnem a belügyi szervektől. 
Bár térdig jártam a lábam Moszkvában, de ilyen engedélyt 
akkorra nem lehetett szerezni, egyik hivatalból a másikba 
küldözgettek, mert egyik sem merte hivatalosan kijelen
teni, hogy Kijevet a néhány száz külföldi miatt a konfe
rencia idejére zárt várossá nyilvánították.

így Telegdi Bálinttal csak Nagy Elemér közvetítésével 
kerültem kapcsolatba. Ő rendkívüli érdeklődést mutatott 
a kísérletünk iránt, hiszen a Chicago mellett akkor épülő

500 GeV-es gyorsítón éppen a Af'-regeneráció vizsgálatá
ra készült még nagyobb energiákon. Ezek a mérések 
számomra sem lettek volna közömbösek. Valószínűleg 
másképp alakult volna személyes sorsom, ha akkor sike- 
•rült volna közvetlen személyes kapcsolatba kerülni egy
mással. Ő ugyan többször próbálkozott a dubnaiakkal 
való közvetlen kapcsolatfelvételre, de nem találkozott 
különösebb fogadókészséggel, mivel riválisnak tartották.

A második találkozásra így több évet kellett várni. Mivel 
a Föld gömbölyű, ezért bármely nyugat felé eső pontra 
úgy is el lehet jutni, ha keletre indulunk el. Úgy hozta a 
sors, hogy végül is 1975-ben Carlo Rubbia szobájában ta
lálkozhattunk személyesen, ahol véletlenül még másik 3 
magyar is összefutott, Zsemberi János, Grenács László és 
Baksay László. Telegdi rögtön a társaság középpontjába 
került. Abban az időben még elég valószínűtlen volt, hogy 
egy CERN-i szobában egyszerre 5 magyar fusson össze a 
világ legkülönbözőbb pontjairól, így az identitás kérdése 
mindjárt szóba került és Telegdi rögtön bebizonyította, 
hogy egyikünk sem igazi magyar, mert nem ismerjük elég
gé a magyar nyelv finomságait, amelyet persze megfelelő 
(közben általam elfelejtett) példákkal demonstrált. Ezen 
túlmenően különlegesen lenyűgöző volt, hogy a magyar 
mellett hasonló otthonossággal mozgott a helyi nyelveken 
is. Más szempontból, de rám a legnagyobb benyomást 
azok a más alkalommal a félfüllel meghallott mondatok 
tették, amelyek az S. Ting Nobel-díjának odaítélési proce
dúrájával voltak kapcsolatban. Ilyenkor az ember tapint- 
hatóan érzékelte, hogy a CERN valóban a fizikusi világ 
közepe és Telegdi Bálint abban az egyik nagymenő.

Az utóbbi 10 évet egyben tekinthetném harmadik ta
lálkozásként, ahol -  ha közvetetten is -  folyamatos kap
csolatban voltunk. Ennek lényegét Rubbiától vett idézet
tel szeretném illusztrálni, aki ezt írta róla 65-ik születés
napjára: „Azt hiszem nincs nála jobb tanú arra, hogy 
milyen jelentős szerepet játszik a kísérleti érzék a tudo
mányos haladásban, ahogy egy okos ötlet ugrásszerűen 
felgyorsítja és eredményesebbé teszi a Természet megis
merésének folyamatát. Erről nagyon gyakran megfeled
keznek manapság, Val tevékenysége éppen ennek az el
lenkezőjéről próbál meggyőzni. ”

Számomra revelációként hatott Telegdi Bálint 1990-es 
cikke („Mind over matter: The intellectual content of ex
perimental physics”), amit a Fizikai Szemle jelen száma 
közöl. Saját tapasztalatomból azt szeretném megjegyezni, 
hogy tanácsait igyekeztem megfogadni az elmúlt 10 évben 
egyetemi előadásaim során, igazi eredményt azonban 
csak úgy lehetett elérni, ha egy harmadik tanácsot is figye
lembe vettünk: A kísérleti kutatómunkát csak úgy lehet 
megszeretni, ha azt az ember maga csinálja, ahogyan 
úszni is csak vízben lehet megtanulni, ezért kell minél 
előbb kijuttatni a fiatalokat a CERN-i kísérletek közelébe.

Örök élmény marad azonban számomra, ahogy 
nekem Telegdi Bálint privát elmagyarázta azt a bizonyos 
„Lamb-shift”-et és ezt az alkalmat is szeretném megragad
ni arra, hogy megkérjem, hogy ezen emlékeit rögzítse le 
írásban is, hogy a későbbi fizikus nemzedékeket ne 
fossza meg ettől az intellektuális élménytől.
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SZUPERHUROKBOL ALL AZ UNIVERZUM? Murray Gell-Mann
Kaliforniai Műegyetem, Pasadena

Lidia (Lia) Leonardival 50 évvel ezelőtt Chicagóban 
találkoztam először. Benyomásom az volt, hogy ennek a 
szép, elegáns, szellemes, kitűnően főző nőnek volt egy 
gyengéje: ragaszkodott egy kopasz férfihoz, a férjéhez. 
Jelen volt férje is, akinek eredeti -  magyar -  neve Telegdi 
Bálint Lajos, más európai nyelveken keresztnevét Valen- 
tinnek, Valentinónak, Valentine-nak mondják.

Hihetetlen, hogy most Telegdi Bálintnak a születés
napját, ilyen magas korát ünnepeljük, hiszen együtt 
kezdtünk el dolgozni az Enrico Ferrni vezette Részecske- 
fizikai tanszéken. Ott néhányan -  beleértve Telegdit és 
jómagámat -  a Chicagói Egyetem színét viselő gesztenye
barna kordbársony zakót hordtuk, ebéd után a Quadr
angle Clubban biliárdoztunk; úgy beszéltek rólunk, hogy 
mi vagyunk az Ifjú Törökök.

Bálint és én rövidesen elmerültünk közös munkánk
ban, a könnyű magok izotópspinje kiválasztási szabályai
nak tanulmányozásában -  a „fűtőanyagot” kitűnő vacso
ráival Lia szolgáltatta. Majd eljött az ideje, hogy le is írjuk 
az eredményeinket, ami a legkitűnőbb körülmények kö
zött sem könnyű feladat. Képzeljünk el egy különlegesen 
pedáns fizikust és egy másikat, aki sokáig azzal foglalko
zott, hogy három nyelven szabadalmi leírásokat fogalma
zott meg. Dante, ha ismerte volna ezt a munkát, akkor a 
Pokol köreit újabbal bővítette volna.

Én voltam az, aki abban időben megpróbáltam eltérí
teni Bálintot a már kissé elavultnak tűnő magfizikától, 
ami sikerült is. Elkezdődött egy másik sikertörténet: évti
zedekig tartó románca a müonokkal, a gyenge kölcsön
hatás alapvető sajátságainak felfedezésével.

Nemrégiben a K alifo rn ia i Műegyetemen szerencsém 
volt vendégül látni a Telegdi családot, sziámi macskáik
kal együtt. Bálint éveken keresztül sürgetett, hogy térjek 
vissza az 1963-ban elkezdett munkámhoz, a kvantumme
chanika értelmezéséhez, amelyet sohasem publikáltam, 
kivéve egy előadást a Temple Egyetemen tartott konfe
rencián. Eredményeim nagyon hasonlóak voltak az Eve- 
rett-féle „sok-világ” (many-worlds) modellhez (amelyet 
Everett 1957-ben publikált, de amiről csak 1970-ben sze
reztem tudomást). Különbség volt azonban a kettő között 
-  én több új gondolatot vetettem fel és más tényezőkre 
helyeztem a hangsúlyt. 1986 elején Bálinttal együtt kezd
tük el újra ezt a munkát.

Az én felfogásom szerint a „megfigyelő”, más néven: 
„információgyűjtő és -hasznosító rendszer” (angolul In
formation Gathering and Utilizing System, INGUS) nem 
csak ember lehet. Éppen úgy lehet bolha, amőba, arany
hal, macska, gorilla, egy -  a kvantummechanikát ismerő 
vagy nem ismerő -  ember, esetleg egy távoli csillagról 
érkezett idegen.

A munkámat egy ilyen különleges idegennek dedikál
tam, aki magyar származású fizikusnak maszkírozza ma-

Murray Gell-Mann írása 1987-ben jelent meg a Klaus Winter által szer
kesztett „Festival” kötetben. Azt a szerkesztő és a kiadó engedélyével 
közöljük. Fordította Menczel György.

gát, és kivételes képességekkel rendelkezik az alapvető 
természeti törvények felismerésére, nagyon ért a kvan
tummechanikához, kitűnő a humorérzéke, értékelni tudja 
az élet minden finomságát, és kivételesen jó barát: neve 
IGUS V.L.T. (V.L.T. Telegdi angol nevének kezdőbetűi).

A részecskefizika azokat az alapvető építőköveket 
tanulmányozza, amelyekből -  magunkat is beleértve -  az 
Univerzum felépül. Az egyes részecskék tulajdonságai a 
Világegyetem bármely pontján azonosak. A részecskéket 
és kölcsönhatásaikat szabályozó törvények a természettu
dományok alapvető mikroszkopikus törvényei. A mak
roszkopikus törvények az Univerzum tágulásának legko
rábbi szakaszában, 15-20 milliárd évvel ezelőtti állapo
tára vonatkozó határfeltételeket írják le, amikor a Világ- 
egyetem kicsi, sűrű, forró táguló golyó volt. A két tudo
mány, a részecskefizika és a kozmológia gyakorlatilag 
egybeolvadt, ma már a kozmológia számos alapvető gon
dolata a részecskefizikából származik. Jelenleg ez a két 
tudomány együtt fogalmazza meg a természettudomá
nyoknak mind a kicsi, mind a nagy méretekre vonatkozó 
fundamentális törvényeit. Ezek uralkodnak a fizikában és 
a kémiában, ezek képezik a többi természettudomány 
lényegét is.

Ez a cikk elméleti. Alig van itt most hely arra, hogy 
kísérletekről és megfigyelésekről beszéljek, de ki kell 
emelnem, hogy az elméleti és kísérleti (illetve megfi
gyelő) tudományok szükségszerűen partnerek. Van 
amikor az elmélet jár elől, s a kísérletek megerősítik a 
prognózist; máskor viszont a kísérletező tudósok buk
kannak valami váratlanra, és a teoretikusoknak kell 
visszamenniük az alapokhoz, hogy új következtetéseket 
vonjanak le.

A hosszú bevezetés után rátérek tulajdonképpeni tár
gyamra, a szuperhúr-elméletre, amelyet most még nem 
tudunk kísérleti tényekkel kapcsolatba hozni, azonban -  
ahogyan a következőkben igyekszem bizonyítani -  ez az 
elmélet fantasztikusan sokat ígér. Érvényességét végső 
fokon természetesen a megfigyelések és kísérletek fogják 
igazolni.

Először a részecskék elméletének azokat a fejezeteit 
tekintem át, amelyeket kísérleti tények igazoltak. Felhí
vom majd a figyelmüket akkor, amikor spekulatív terület
re lépek, mivel mindkét elmélet meglehetősen „meredek
nek” fog tűnni.

A modern elméleti fizika néhány alapelvre épül. Ezek 
közül legfontosabb a körülbelül 75 évvel ezelőtt felfede
zett kvantummechanikának nevezett misztikus elmélet, 
Ez nem egy konkrét elmélet, inkább olyan váz, amelybe 
minden helyes elméletnek bele kell illeszkednie. Min
denki kényelmetlennek érzi egy kicsit, mert -  ahogy a 
társadalomtudósok mondják -  kontra-intuitív, de ennek 
ellenére tudjuk, hogy hogyan használjuk, és tökéletesen 
bevált. Einstein relativitáselmélete tökéletesnek tűnik, 
ugyanígy az okság, az a nagyon egyszerű elv, hogy min
den hatást valamilyen ok előz meg. A három elvet össze
kapcsolva eljutunk a kvantumtérelmélethez, amelynek
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keretein belül kell dolgoznunk, vagy akárcsak spekulá
ciókba bocsátkoznunk.

A kvantumtérelmélet minden erőt részecskével, az 
erőtér kvantumával hozza kapcsolatba, Az elektromág
nesség kvantuma a foton, amit 1900 óta számos kísérlet 
bizonyít. Szép elmélet a 70 éves kvantum-elektrodinami
ka, amely az elektron tulajdonságait, valamint az elektron 
és a foton kölcsönhatását írja le; ez valóban a sikeres el
mélet tökéletes modellje. Számos megfigyelés igazolta 
sok tizedes pontosságig, ezért megérdemli a QED bece
nevet. Mi, kollégáimmal furcsa kis ábrákat rajzolgatunk, 
és az az illúziónk, hogy így tudjuk megmagyarázni, mi is 
az a térelmélet. Az 1. ábra szemlélteti az elektronok kö
zötti fotoncserét, amely a köztük ható elektromágneses 
erőt kelti.

A mínusz jel az elektron negatív töltését jelenti. (Az 
előjelet, amelynek egyébként nincs különösebb jelentő
sége, Franklin Benjámin találta ki.) Aki csak egy kicsit is 
ért a fizikához, megmondhatja, hogy az a folyamat, ami
kor az egyik elektron fotont bocsát ki, amit egy másik 
elektron elnyel, az energia- és impulzusmegmaradás tör
vénye szerint tilos. Aki egy kicsivel többet tud a fizikából, 
megérti (a kvantummechanika „pickwickes” értelmezése 
szerint), hogy egy foton „virtuálisan” mégis csak kicseré
lődhet, mivel nagyon rövid időtartamokra ezek a törvé
nyek nem pontosan teljesülnek. (Ez példa arra, hogyan 
„működik” a Heisenberg-féle határozatlansági elv a gya
korlatban.)

A térfogalom történelmi fejlődése alapján megérthet
jük, hogy kis lépésenként, hogyan ismerjük meg egyre 
mélyebben az anyagot. Sokszor kiderült, hogy amit oszt
hatatlannak hittünk, az kisebb részekből áll; a molekulák 
és kristályok atomokból vagy ionokból, az atomok mag
ból és körülötte elhelyezkedő elektronokból. 1932-ben 
felfedezték a neutront, azóta tudjuk, hogy az atommag
ban neutronok és protonok találhatók. Ma már azt is tud
juk, hogy a neutronok és protonok kvarkokból épülnek 
fel; jelenleg a kvark a fundamentális építőkő.

Ahhoz, hogy a neutronokat és protonokat kvarkokból 
felépítsük, három kvarkra van szükség. A zérus töltésű, 
elektromosan semleges neutron egy +2/3 töltésű u 
kvarkból és két -1 /3  töltésű cl kvarkból áll -  így adódik 
ki a zérus töltés, az elektromos töltés alapegységének

1. táblázat

Szótár a kvantum -térelm életekhez

elmélet kvantum-elektro- 
- dinamika (QED)

kvantum-színdinamika
(QCD)

kölcsönható Ur dR...

részecskék
...

uB dB...

közvetítő
részecske

foton0 gluon0

elfogadott +1 töltésű proton pedig két w-ból és egy d -bői 
tevődik össze. (2/3 + 2/3 -  1/3 = 1)

u-1 és d-1 a kvark ízének (flavor) nevezik, jelenleg több 
féle íz is létezik, habár kevesebb, mint 31 -  talán hat van 
belőlük. Az ízen kívül a kvarkoknak más jellemzőjük is 
van, ez a szín (color) becenevet kapta, habár semmi köze 
a valódi színekhez, ez csupán tréfa, metafora. Van belőlük 
piros (R), zöld (G) és kék (fí) (red, green és brown), az 
emberi színlátás alapszíneinek megfelelő három színről 
van itt szó. Feltételezésünk szerint a protonban is, a neut
ronban is mind a három színes kvark: a piros, a zöld és a 
kék benne van. A színkiegyenlítés szerint azt mondhatjuk, 
hogy keverésük után a proton és a neutron fehér. A meg
figyelt részecskékben kiegyenlítődés van, belül azonban 
az objektumok lehetnek színesek.

Az elektronok között ható elektromágneses erőt a fo
tonok virtuális cseréje közvetíti, a kvarkok közötti köl
csönhatáshoz is tartozik egy kvantum, a kevesek által 
ismert gluon. „Glue” angolul ragasztót jelent, a gluonok 
„ragasztják össze” a kvarkokat neutronokká és protonok
ká, illetve más észlelhető nukleáris objektumokká. 
Maguk a gluonok nincsenek kapcsolatban ízekkel, de 
nagyon érzékenyek a színekre, bizonyos helyzetekben 
többféle színes gluon szerepelhet. A 2. ábra azt mutatja, 
hogyan változik a piros kvark kékké, miközben virtuáli
san egy piros-kék gluont bocsát ki. Ezt virtuálisan elnyeli 
egy kék kvark, miközben pirossá változik. Azt mondhat
juk, hogy a gluonok tarkák; később kiderül, hogy ez mi
lyen nagy különbséget jelent a kavarkok és gluonok el
méletében.

1972 körül, a nukleáris részecskék leírására és a mag
erők misztikumának megfejtésére, egyikünk a kvarkok és 
gluonok speciális kvantumtérelméletét javasolta. Ezt 
kvantumszíndinamikának neveztük el. Az elmélet kor
rektnek tűnik, habár még nem teljesen bizonyított. A 
részletes matematikai kifejtés alapján minden nukleáris 
részecske kvarkokból és gluonokból áll. Erre a célra az 1. 
táblázat szerinti szótárt állíthatjuk össze.

A kvantum-elektrodinamika (QED) szerint elektronok 
kölcsönhatása fotonok cseréjével történik, a kvantum- 
színdinamikában (QCD) viszont a tarka gluonok a külön
böző ízű színes kvarkok kölcsönhatását közvetítik. Az új 
elmélet éppen annyira érvényes, mint a régi, a kettő kö
zött mégis van egy lényeges különbség. A QED-ben az 
elektromágneses erőket hordozó kvantumok elektromo
san semlegesek, míg a QCD szerint a színerőket közvetí
tő gluonok tarkák. Ennek eredményeképpen az egyenle
tekben néhány újabb tag jelenik meg, és nem ugyan
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olyan a megoldásuk. Kiderül, hogy a színerők tulajdonsá
gai jelentősen eltérnek minden általunk ismert erőétől, 
például a gravitációs vagy az elektromágneses erővel 
ellentétben nagy távolságban nem csökkennek merede
ken; még a végtelenben is nagyon erősek maradnak. Az 
következik ebből, hogy minden színes vagy tarka ré
szecske: a kvarkok és a gluonok, folyamatosan befogód
nak olyan észlelhető fehér objektumokba, mint a neutro
nok vagy a protonok. Az alkotórészek egyénileg nem 
észlelhetők annak ellenére, hogy számos kísérleti ered
mény mutat jelenlétükre az objektumok belsejében.

Hisszük (habár a pontos számítások még nem fejeződ
tek be), hogy a neutronokat és protonokat a magban 
összetartó erő megérthető a kvark-gluon kölcsönhatás 
elmélete alapján. Úgy tűnik, hogy -  legalább is elvben -  
megoldottuk a részecskefizika egyik legfontosabb prob
lémáját, amely bennünket már hallgató korunkban is 
foglalkoztatott.

A világ nemcsak atommagokból áll, az atomban a 
magot elektronok veszik körül, ezek töltése -1 , nem szí
nesek, és nem érzékelik a magerőket. (A maggal köl
csönható elektronok, például a nagyon nehéz atomma
gok legbelső elektronjai, nem a magerőket, hanem a pro
ton elektromos vonzását érzik.) Mégis: bizonyos értelem
ben az elektronnak is van íze. Csendestársa az elektron
neutrínó, amely az elektron ízét úgy viseli, mint a kvar
kok u és d különböző ízű változatai. Az 1930-ban Wolf
gang Pauli által elméletileg felvetett elektronneutrínó 
nem érzékeli sem a magerőket, sem az elektromágneses 
erőt, úgy hatol át akár az egész földgolyón, hogy alig van 
valószínűsége bármilyen kölcsönhatás bekövetkeztének. 
A Nap középpontjában lejátszódó magfolyamatokban 
keletkező napneutrínók nappal érik el a Földet és éjjel 
lépnek ki a Föld túlsó oldalán1.

1 John Updike -  olvasva a neutrínókról -  ihletet nyert e fura részecs
kéktől. „Kozmikus kópé” című versét, bár fordításban nem sikerült 
megszereznünk, alább közöljük.

COSMIC GALL 
by John Updike

Neutrinos, they are very small.
They have no charge and have no mass 

And do not interact at all.
The earth is just a silly ball

To them, through which they simply pass,
Like dustmaids down a drafty hall 

Or photons through a sheet o f glass.
They snub the most exquisite gas,

Ignore the most substantial wall,
Cold-shoulder steel and sounding brass,

Insult the stallion in his stall,
And, scorning barriers o f class,

Infiltrate you and me! Like tall 
And painless guillotines, they fall

Down through our heads into the grass.
At night, they enter at Nepal

And pierce the lover and his lass 
From underneath the bed -  you call 

It wonderful; I call it crass.

Copyright © by John Updike.
Reprinted from TELEPHONE POLES AND 

OTHER POEMS by John Updike, by permission 
o f Alfred A. Knopf, Inc. and André Deutsch, Ltd
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Sajnos nagyon sok nehézséget kellett leküzdeni ah
hoz, hogy a napneutrínókat kimutassák.

Az elektronneutrínó azért mutatható ki, mert létezik 
egy kölcsönhatás, amelyben az elektronnal együtt részt 
vesz: az úgynevezett „gyenge kölcsönhatás”, amely pél
dául a következő reakciót teszi lehetővé:

V® + n —>e~ + p* 

vagy kvarkokkal kifejezve:

v° + íT 1/3 -*e~ + u '2/i.

Az elektronneutrínó elektronná, míg a d kvark azonos 
színű u kvarkká változik. A 3■ ábra azt mutatja, hogyan 
zajlik le ez a folyamat egy nehéz, elektromosan töltött X± 
kvantum virtuális cseréjével; a teoretikusok (köztük én 
is) ezt már 1957-ben felvetették, de csak 1983-ban fedez
ték fel. Ez a kvantum, melyet gyakran W±-nek neveznek 
(én ragaszkodom az általam javasolt eredeti névhez), 
meghozta Carlo Rabbidnak és Simon van der Meer nek a 
Nobel-díjat.

Az elektromágneses és a gyenge erőket „ízerőknek” 
hívhatjuk, mivel az elektromos töltés az ízzel változik, a 
gyenge erő viszont feltételezi az íz megváltozását.

Az ötvenes és hatvanas években többféle kvantumíz- 
dinamikát (QFD), ezeken belül a kvantum-elektrodina
mikát és a gyenge erők elméletét fogalmazták meg. A 
legsikeresebb volt az, amelyben olyan új ízerőt fedeztek 
fel, amely egyszerűen megmagyarázza a neutrínók szórá
sát:

v ° + p  - > v ° + p  

és

v° + n ->v° + ne e

vagy kvarkokkal kifejezve

v° + u 'w  —>v° + u 'V}e e

illetve

v° + d~Vi —>v° + d~Wi.e e

A 4. ábra bemutatja hogyan megy végbe a Z° nehéz, 
elektromosan semleges kvantum cseréje. Ezt a kvantu
mot is Rubbia, van der Meer és munkatársai fedezték fel.

A négy kvantumot (foton, X+, XT, Z°) magába foglaló 
QFD alapján az utóbbi időben sikeresen prognosztizálták
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a későbbi kísérleti eredményeket. Elméleti szempontból 
egyes részletek még csak ideiglenesen fogalmazódtak 
meg, várható azonban, hogy egy átfogóbb elméletnek 
lesz a része.

A 2. táblázat ban összefoglaltuk az eddig elmondot
takat: a két ízt le  és v“), a kvarkszínek ízét (d~w> és 
u*2/}), az ízváltozókra ható, az elektromágnességet is ma
gába foglaló ízerőket, amelyeket a foton, illetve az X± és 
Z° kvantumok közvetítenek. Ezt írja le kvantumízdinami- 
ka. A színváltozókra ható (az e és v” által nem képviselt) 
színerőket a kvantumszíndinamika írja le, és a tarka glu- 
onok hordozzák.

Meglepő módon a természetnek még nem elég hosszú 
az elemi részecskéknek ez a listája: két irányban is kell 
bővíteni. Vegyük először a részecskéknek azt a családját, 
amelyhez a két ízként tárgyalt elektron és neutrínó, vala
mint a háromszínű, két ízzel jellemezhető d és u kvark 
tartozik. A 3■ táblázatból kitűnik, hogy van két, nagyobb 
tömeggel jellemezhető család, az egyik az 1937-ben a 
Kaliforniai Műegyetemen felfedezett nehézelektron-féle- 
ség a |_T müon, amelynek „saját” v ” neutrínója van, és 
hozzá tartozik még a két kvarkíz, a „szokatlan” (strange) 
s~1/3 és a „csábos” (charmed) ct2,i kvark. (Gondoljunk az 
ironikus megjegyzésre: A fizikusok mindent szokatlanul 
csábítóan csinálnak.) A x~ tauon egy még nehezebb 
elektron, amelyet a Stanford Lineáris Gyorsítónál fedez
tek fel 1974-ben, ennek szintén van saját v” neutrínója, és 
két kvarkíz: b~Ui és í*2/3 kíséri.

Azután, hogy sikerült megértenünk az e , v", u és d 
tagokból álló család létezését, meg kellene magyarázni 
a család megháromszorozódását, az extra ízek megjele
nését.

A részecskék körét antirészecskék hozzáadásával to
vább tudjuk bővíteni. A kvantumtérelméletben minden 
részecskének megvan az antirészecskéje, amelynek azo
nos nagyságú a tömege, egyenlő, de ellentétes az elekt
romos töltése és néhány más jellemzője. Egyes elektro
mosan semleges részecskék (mint a foton és a Z°) antiré
szecskéje megegyezik az eredetivel. Listánkon már szere
pelnek antirészecskék, például X* és X~, vagy a vörös
kék és a kék-vörös gluon. Az antirészecskék figyelembe
vétele semmi újat nem hoz a kvantumok számára. Az 
imént tárgyalt három családdal azonban más a helyzet, 
mert ezekben az antirészecskék különböznek a részecs
kéktől. Példának hozzuk fel az első családot:

e~ o  e \  v ” v", u*2/i ü~Ui, d~Ui <-> zTl/3.

Leírtuk eddig a három családnak -  az antirészecské- 
ket is beleértve -  2 x 3 x 8  = 48 tagját, plusz a 4 elektro- 
gyenge kvantumot, valamint 8 gluont, ez összesen 60

Kvantum-ízdinamika és

2. táblázat

kvantum -színdin amika

e V?

d ;Vi
a gluonok által közvetített d~hi

„szín”erők (QCD)
ac ua

d~Vi u+v íun

a foton0, X1 és Z° által közvetített
„íz”erők (QFD)

j. táblázat
a „csa lá do t”

v°y e e < <3 uli (T™UR 7-1/3d(, d-f*
ké t nehezebb  „csa lád" dsé ri

<
V?

H"

T~

c2/5
tl/ilR

CV5
cí7

*2/3lG

c 2/3

*2/3lli
ScU>
báW

s;r
b-r

különböző részecske. A laikus kérdése: „Mi szükség van 
ennyiféle részecskére?” A szakember is pontosan ezt a 
kérdést teszi fel.

Az egyik lehetséges válasz az, hogy a kvarkok, elektro
nok stb. és a kvantumok általában, maguk is összetettek. 
Ennek ugyan eddig még semmi jele, de igen nagy energi
áknál ez kiderülhet, annak ellenére, hogy most nincs 
olyan meggyőző, bonyolult elmélet, amelynek alapján 
drasztikusan csökkenthetnénk a részecskék számát.

Mao elnöknek az volt erről a véleménye -  még az
előtt, hogy leleplezték a „négyek bandáját” , és azt hi
szem, hogy annak, aki akkor Kínában élt, nem volt 
ajánlatos ezt nem elfogadni - , hogy itt egy végtelen fo
lyamatról van szó: a nukleonok kvarkokból, ezek szub- 
kvarkokból állanak, a szubkvarkok szub-szubkvarkok- 
ból, és így tovább. Ezt az elméletet nem sikerült eddig, 
a mostani sokkal enyhébb vezetés alatt még Kínában 
sem igazolni, de lehet, hogy folytatnunk kell a héjak 
végtelen sorának feltárását.

Más közelítést is lehet alkalmazni, olyant, amelyhez 
nem szükséges a mai részecskéknél fundamentálisabb 
objektumokat keresni. Tételezzük fel, hogy a Természet 
olyan elegáns matematikai sémát választott, amelyben 
helyet foglalnak az eddig ismert részek és még mások is. 
Az elegáns matematikai szerkezethez szükséges egy 
„mester” egyenlet, ebben egyetlen mező szerepel, amely
nek sok komponense van, és ezek a különböző részecs
kék. Ez a megközelítés azért egyszerű, mert nem a ré
szecskék számával, hanem az alapelvekkel gazdálkodik 
jobban.

Ha az egyetlen, szép mesteregyenlethez el akarunk 
jutni, akkor meg kell kísérelni a különböző erők egyesí
tését. Az eddigi tárgyalástól eltérően, most tisztán speku
latív alapon tárgyalom a kérdést, és nem támasztom alá 
kísérletekkel. Természetesen megkérdezhetik, hogyan jut 
az embernek eszébe az ilyen spekuláció? Segít ebben a 
New Yorkéiból átvett rajz, ahol a kutató különböző el
méleteket próbál ki, a rosszakat kiselejtezi, s végül meg
találja az igazit (5. ábra).
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A teoretikus ehhez a művelethez általában nem krétát 
vagy golyóstollat, hanem papírkosarat használ. Papírla
pokra írjuk egyenleteinket vagy ígéretes elméleteinket, és 
ha az elmélet nem bizonyul önmagában konzisztensnek, 
vagy nem egyeztethető össze valamilyen más olyan elmé
lettel, amelyet cáfolhatatlan kísérleti eredmények igazol
nak, akkor összegyűrjük és kidobjuk a papírt. Nagy rit
kán az elmélet túléli ezt a folyamatot és alkalmasnak bi
zonyul arra, hogy részletesen kidolgozzuk és kísérletek
kel igazoljuk.

A hetvenes években gondolkoztak a legtöbbet a Ter
mészet erőinek egységesítésén, akkor állítottak fel olyan 
sémákat, amelyek magukba foglalták a kvantumízdina- 
mikát, a kvantumszíndinamikát és azokat az új erőket, 
amelyek a még felfedezhető kvantumokhoz, tartoznak. 
Ezt nevezték „egyesített kvantumdinamikának”. A feladat 
nem volt olyan ijesztő, mint első pillanatra látszik, mert a 
íz- és színdinamika az elméleteknek ugyanahhoz a cso
portjához, a Yang-Mills-féle elméletekhez tartozik. Ke
restük az egyesített Yang-Mills-elméletet, amelyet egye
sek „nagy egyesített elméletnek” (Grand Unified Theory, 
GUT) neveztek. (A GUT szerintem két okból nem helyes 
elnevezés: először is nem történt igazi egyesítés, mivel a 
QFD nem egyesítése, hanem keveréke az elektromágne
ses és a gyenge erőknek, másodszor pedig nem beszél
hetünk „nagy egyesítésről” , ha nem vesszük bele a gravi
tációt.) ígéretesnek bizonyulhat több Yang-Mills-elmélet, 
de ezeket nem lehet ellenőrizni, mivel a tényleges egye
sítés legalább 1013-szor nagyobb energiákat kíván, mint 
amilyeneket jelenleg a legnagyobb gyorsítókkal elérhe
tünk. Ezek az elméletek tehát csupán az eddigi ismerete
ink merész extrapolációi, mert ezeket az energiatartomá
nyokat még nem tudjuk kutatni.

Szerencsére a Yang-Mills-elméletnek vannak olyan 
következtetései, amelyeket alacsonyabb energiákon is 
lehet ellenőrizni annak ellenére, hogy ezek a következte
tések az elmélet nagyon nagy energiákon érvényesülő 
tulajdonságaitól függnek. A legfontosabb ilyen konklúzió 
a protonbomlás.

MURRAY GELL-MANN: SZUPERHÚROKBÓL ÁLL AZ UNIVERZUM?

Amióta ismertté vált, hogy a proton bomlási sebessége 
kisebb, mint 10~3O/év (!), a legtöbb teoretikus elfogadta, 
hogy tökéletesen stabil, habár még erre nem találtak 
meggyőző bizonyítékot. A hetvenes évek elején, amikor 
elkezdődtek az egyesített Yang-Mills-elmélettel kapcsola
tos spekulációk, az elméletből körülbelül 10“32/év adó
dott. A laboratóriumokban elkezdték lázasan kutatni a 
protonbomlást. Olyan mélyen a föld alatt kellett a kísérle
teket végezni, ahol nem kaphattak kozmikus sugárzástól 
eredő zavaró jelet. Kísérletek folynak egy ohiói sóbányá
ban, egy utahi ezüstbányában, és az Alpok egyik alagút- 
jában, de a protonbomlásra utaló, meggyőző eredmény 
eddig nem született, még ha a bomlási sebesség felső 
határát 10~32/év-re szállítjuk is le.

Sok teoretikus fogadna az esetleg még kisebb sebes
séggel végbemenő protonbomlásra. Az egyesített Yang- 
Mills-elmélet felvetése előtt Andrpi ^zaharov szovjet fizi
kusnak, a fegyvertervező és emberjogi harcosnak volt az 
a megállapítása, hogy a protonbomlás segíthetne meg
magyarázni azt, hogy a Világegyetemben miért több az 
anyag, mint az antianyag.

Számos elméleti fizikus tovább vitte az egyesített 
Yang-Mills-elmélettel kapcsolatos gondolkodást. A ré
szecskék elméletének végső problémáján dolgoztak, 
megkísérelték a kvantumízdinamikát és a kvantumszíndi
namikát egyesíteni a gravitáció Einstein-féle általános 
relativitáselméletének kvantumos változatával. Ez lenne a 
teljes szintézis megvalósítására tett végső kísérlet, amely
nek segítségével egyetlen elméletben tárgyaljuk a Termé
szet összes erőit és részecskéit.

Maga Einstein kezdte el, és keményen dolgozott az 
egyesített térelmélet kidolgozásán, és habár Newton óta 
ő a legnagyobb elméleti fizikus, nem találta meg, amit 
keresett. Ő csak a gravitációra és az elektromágnességre 
gondolt, mivel akkor még alig értették meg a gyenge- és 
a magerőket. Habár az elektront jól ismerték, nem hasz
nálta fel, mert úgy vélte, hogy az az elmélet egyik folyo
mányaként ki fog adódni. Az természetes, hogy még nem 
tudott kvarkokról, gluonokról és a nemrégiben felfede
zett részecskékről, de ami a legfontosabb, mint filozófiai- 
lag helytelen elméletet nem fogadta el a kvantummecha
nikát. Nem meglepő, hogy próbálkozása nem járt siker
rel, habár életének utolsó húsz évében csak ezzel fog
lalkozott. Most biztatóbbak a kilátások, mert a szuperhúr- 
elmélet ígéretes „jelölt” arra, hogy létrejöjjön az igazi 
egyesített elmélet.

Egy helyes elméletnek magában kell foglalnia a gravi
táció Einstein-féle általános relativitáselméletét mint kö
zelítést, de a kvantummechanika szempontjából szükség 
van a gravitációs erőt hordozó, gravitonnak nevezett 
kvantumra is, amelynek tulajdonságai levezethetők az 
Einstein-féle elméletből, (elektromosan semleges, fényse
bességgel halad, mint a foton, és spinje 2.)

A gravitont nehéz felfedezni, mert a részecskék között 
ható gravitációs erő nagyon gyenge, bár mi nem érezzük 
gyengének, mivel ránk egy egész bolygó gravitációs ereje 
hat. (Még eddig a klasszikus gravitációs hullámokat sem 
sikerült észlelni, habár számos kísérleti fizikus keresi.) A 
nehézségek ellenére nagyon sok elméleti érv szól a gra
viton mellett.
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A tökéletes egyesített elmélet csak akkor lehet ellent
mondás-mentes, ha magában foglalja az einsteini gravitá
ció gravitonokra alapozott kvantumos változatának az 
általánosítását, ezenkívül tartalmazza az összes többi erőt 
és részecskét.

Most érkeztünk el oda, hogy megfogalmazzuk a szu- 
perhúr-elméletet, az egyetlent, amely komolyan igényt 
tarthat arra, hogy valódi egyesített elmélet legyen.

A szuperhúr-elmélet nagyon szimpatikus tulajdonsága 
önkonzisztens volta (self-consistency), amit nevezhetünk 
„csizmahúzó” elvnek is, mivel -  képletesen szólva -  lehe
tővé teszi, hogy a részecskék összessége saját magát 
emelje fel csizmahúzója segítségével. Ez az elv az elmélet 
számára nagyon szigorú feltételeket szab meg.

A hatvanas években kezdtünk el a szuperhúr-elméle- 
ten dolgozni, megkíséreltük leírni azokat a magrészecs
kéket (neutron, proton, mezon stb.), amelyekről ma már 
tudjuk, hogy kvarkokból, antikvarkokból és gluonokból 
állnak. Sokan hittünk ebben az elméletben, habár a 
kvantumszíndinamika akkor még nem volt részletesen 
kidolgozva, sok más elméletet konkurált vele.

Azt gondoltuk, hogy szuperhúr-elmélet energiatarto
mánya közel van a neutron és a proton nyugalmi ener
giájához: körülbelül 1 GeV.

A szuperhúr-elmélet, a nukleáris részecskék elmélete
ként nem igen volt sikeres. Minduntalan felbukkant egy 
olyan különleges tulajdonságokkal bíró részecske, ame
lyet nem tudtunk azonosítani egyik valódi magrészecské
vel sem, és ezt a legnagyobb erőfeszítéssel sem sikerült 
kiküszöbölnünk.

Nem sokkal később, 1972-ben a mai végleges formájá
ban megfogalmazták a kvantumszíndinamikát, és rövi
desen elfogadták, hogy az valószínűleg a nukleáris ré
szecskék helyes elmélete. Ekkor sok kutató abbahagyta a 
szuperhúrok kutatását, John Schwartz viszont folytatta 
vizsgálatait. Elkezdte kutatni az elektromosan semleges, 
fénysebességgel haladó, 2-es spinű, „nemkivánatos” ré
szecskéket. Arra jött rá, hogy ez nem nukleáris részecske, 
hanem graviton! Tovább dolgozva a szuperhúr-elméleten 
azt Schwartz és munkatársa, Schrek találta, hogy ebben 
közelítésként benne van az Einstein-féle gravitációs el
mélet kvantumváltozata, ezenkívül sok más részecske és 
erő is. Arra a megdöbbentő következtetésre jutottak, 
hogy valószínűleg sikerült megalkotniuk a természetben 
előforduló minden elemi részecskére és erőre érvényes 
egyesített térelméletet.

Scherk és Schwartz azért, hogy a nukleáris részecskék 
(rossz) elméletét olyan, az összes részecskére és erőre 
érvényes (lehetséges) elméletté alakítsák át, a tömegská
lán igen nagy ugrást hajtottak végre: 1 GeV-ről áttértek 
1019 GeV-re, a kvantumgravitáció fundamentális energia
skálájára. A körülbelül egy postabélyeg nyugalmi ener
giájával egyenértékű „Planck-energiát” a természeti alap
állandókból: a c fénysebességből, a k Planck-állandóból 
és a G gravitációs állandóból kapták. A Planck-energiá- 
nak megfelelő fundamentális „Planck-hossz”, körülbelül 
1(T33 cm. Az energiaskála 10l9-szer nagyobb lett, mint a 
neutron, illetve a proton nyugalmi tömege; a hosszúság
skála pedig ugyanennyiszer kisebb lett a neutron, illetve 
a proton méreténél. A szuperhúr-elméletben, mivel az a

kvantumgravitációt általánosítja, az elérhető energiában 
és a hosszúságban még merészebben extrapolálunk, mint 
az egyesített Yang-Mills-elméletben.

A húr szó az elmélet nevében azt jelenti, hogy a ré
szecskék, mivel 10’ 33 cm-es skálán írjuk le őket, nem 
matematikai pontok, hanem kis húrok, vagy inkább 
hurkok.

A húr módusai -  a hegedű- vagy zongorahúr felhar
monikusaihoz hasonlóan -  egyenértékűek végtelen szá
mú, különféle pontszerű részecskével. Ebből viszont az 
következik, hogy a szuperhúr-elméletben a részecskék 
száma végtelen. Ez a végtelen részecskehalmaz mégis 
leírható egyetlen „húrmezővel”, amely egyetlen funda
mentális egyenletnek engedelmeskedik.

Kezdjük érteni, hogy miért találtunk eddig olyan nagy
számú, egymástól különböző elemi részecskét. De miért 
nem találtunk végtelen sokat? Azért, mert az elméletben 
szereplő részecskék közül csak véges számú rendelkezik 
az óriási „Planck-tömeghez” viszonyított nagyon kicsiny 
tömeggel. Csak ezeket a kistömegű részecskéket va
gyunk képesek észlelni.

Hatvan (a gravitonnal hatvanegy) részecskét ismerünk
-  hozzávéve a még fel nem fedezetteket, a számuk körül
belül százra tehető. Azt viszont nem tudjuk, miért olyan 
kevés azoknak a részecskéknek a száma, amelyeknek a 
tömege kicsi (10-17—10-22) a Planck-tömeghez képest. 
Valahogy ki tudjuk majd okoskodni, ha az elmélet kor
rekt, mivel a szuperhúr-elméletben nincsenek „szabad 
paraméterek”, nincs mód „illesztésre”, ha össze akarjuk 
hasonlítani a jövőbeni kísérleti eredményekkel.

Az elmélet nevének előtagja, a „szuper” szó arra utal, 
hogy az a részecskék két nagy csoportja: a bozonok és a 
fermionok közötti szuperszimmetria megsértését tartal
mazza.

Az Enrico Fermiről elnevezett fermionok hoz a részecs
kék három családja tartozik, köztük az elektron, a kvar- 
kok stb. Rájuk érvényes a Pauli-féle kizárási elv, azaz 
nem lehet két részecske egy időben ugyanabban a kvan
tumállapotban.

Az S.N. Bőse indiai (bengál) fizikusról elnevezett közö
nökhöz a foton, a gluon és a graviton tartozik; ezek szí
vesen tartózkodnak egyidejűleg azonos állapotban.

Bőse és Einstein állapította meg körülbelül 90 évvel 
ezelőtt, hogy a fotonok bozonok. Ezen alapul a lézer, 
mivel abban minden fotonnak igen nagy pontossággal 
azonos az energiája és a haladási iránya. A fermionok és 
bozonok közötti szuperszimmetria megsértése azt jelenti, 
hogy megfelelően nagy energiáknál (reméljük, hogy 
ezek elég alacsonyak ahhoz, hogy a gyorsítóinkkal elér
jük) a következőképpen tudjuk őket párosítani:
-  foton (bozon) társa a nehéz „fotino” (fermion)
-  gluonuk (bozonok) társai a nehéz gluinók (fermionok)
-  elektron (fermion) társa a nehéz szelektron (bozon)
-  kvarkok (fermionok) társai a szkvarkok (bozonok) 
Kérem bocsássák meg nekem az olyan neveket, mint pél
dául a szkvark.

Az ismert részecskék „szuperpartnereit” a ma működő 
gyorsítókkal (Chicagóban a Fermilab, Genf mellett a 
CERN), valamint a még nagyobb energiákon működő, 
megépítendő gyorsítókkal keressük.
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6. ábra

Fontos tulajdonsága a szuperhúr-elméletnek, hogy 
önmagával való konzisztens mivolta meghatározza a 
térbeli dimenziók számát, és az nem három. Az elmélet 
csak kilencdimenziós térben, azaz tízdimenziós téridő
ben érvényes .Joan Cartier, elméleti fizikus és illusztrá
tor bemutatja, hogyan lehet ezt előadáson elmagyarázni 
(6. ábra).

Mi van a többi hat dimenzióval? Azt kell feltételez
nünk, hogy azok az Univerzum tágulásának az első na
gyon kicsi töredékmásodpercében nem tudták elérni a 
ma ismert három dimenzió méretét. A háromdimenziós 
tér minden pontjában ott vannak összesodorva ezek az 
extradimenziók, és egy 10~33 cm-es Planck-hosszúságnyi 
finom  struktúrát alkotnak. Ezek a nagyon kicsi extradi
menziók nem játszanak lényeges szerepet, az azonban 
nagyon fontos, hogy tulajdonságaik döntően meghatá
rozzák az elemi részek rendszerében a szimmetriasérté
seket. Ezzel kapcsolatban a Princeton Egyetemen Ed
ward Witten és munkatársai végeztek nagyon fontos ku
tatásokat.

Ha fogalmat a akaamk alkotni az extra dimenziókról, 
képzeljük magunkat kétdimenziós világban élő („flat- 
lander”) lényeknek, akiknek egy -  szintén kétdimenziós 
-  tudós egy napon egy jó  és egy rossz hírt hoz. A jó hír, 
hogy megbízható forrásból megtudta, létezik még egy, 
sohasem hallott dimenzió: a magasság. A rossz hír, hogy 
a kétdimenziós világban a magasság legfeljebb csak 
10‘ 33 cm lehet.

1986 után megalapozottabb lett az a felfogás, hogy a 
szuperhúr-egyenletek megoldásában az extradimenzókat 
nem kell szószerint venni, csak matematikai konstrukció
nak kell felfogni. Ennek ellenére az extradimenziók visel
kedése nagyon szoros kapcsolatban van az elemi ré
szecskék szimmetriaformáival és kölcsönhatásaival.

Nagy aktivitás bontakozott k i az elméleti fizikusok 
világában a szuperszimmetriákkal és más hasonló kérdé
sekkel kapcsolatban, de a Kaliforniai Műegyetemen kívül 
kevesen foglalkoztak a szuperhúrokkal. Minden eshető
ségre számítva, készenlétben tartottunk egy veszedelmes 
emberfajtát, a szuperhúr-teoretikust egy olyan légkörben, 
amelyben az elméleti fizikusokat gyakran szidják a szá
mításaikban sűrűn előforduló végtelen mennyiségek m i
att. Egy tipikus számítás körülbelül így néz ki:

Véges tag + végtelen korrekció +
+ még rosszabb végtelen korrekció + ...

Évekkel ezelőtt annyira hozzászoktam az ilyen form u
lákhoz, hogy valaki megkérdezte: „Murray, mit teszel, ba 
majd a számításaid konvergálni fognak?”

Sikeres elméletekben például a kvantumszíndinami- 
kában és a kvantumízdinamikában elérhető, hogy a 
végtelen tagok néhány mennyiségbe belefoglalhatok le
gyenek, és ezeknek tetszés szerinti véges, de kiszámít
hatatlan értéket tulajdoníthatunk. A  kiszámíthatatlanság 
árán érjük el a végességet. Ezzel a „renormálási” eljá
rással a végtelen dolgokat tulajdonképpen a szőnyeg 
alá söpörjük, amint ezt Joan Cartier rajza bemutatja (7. 
ábra).

Az Einstein-féle általános relativitáselmélet kvantu
mos változatában nem renormálható végtelen m ennyi
ségek fordulnak elő. Ezt már évek óta tudjuk arra az 
esetre, amikor az elméletbe a gravitáción kívül mást is 
belefoglalunk, de ezen csak olyan radikális általánosítás 
segít, amilyet a szuperhúr-elmélet kínál. Ebben nem 
szerepelnek sem végtelen, sem renormálható mennyisé
gek, sőt csak a szuperhúr-elmélet a kvantumgravitáció 
egyetlen olyan ismert általánosítása, amely mentes a 
renormálhatatlan végtelen mennyiségektől. De a tudo
mányban semmilyen ékesszólás nem mentheti meg a 
rossz elméletet.

7. ábra
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ATOMOK ES ELEKTRONOK MOZGÁSBAN
Pillanatfelvételek femto- és attoszekundumos fényimpulzusokkal

Krausz Ferenc
Bécsi Műegyetem 

Magasabbszintű Fotonikai Intézete

Ha egy mozgásban lévő tárgyat vagy élőlényt szeret
nénk fényképezőgépünkkel megörökíteni, ügyelnünk 
kell az expozíciós idő helyes megválasztására. Ha ezt 
elmulasztjuk, könnyen megeshet, hogy az előhívott fény
képen az objektum felismerhetetlenségig elmosódottan 
jelenik meg. Ennek az amatőr fotósok által gyakran ész
lelt jelenségnek egyszerű magyarázata, hogy a film meg
világítása közben az objektum jelentős mértékben elmoz
dult, megváltoztatta eredeti pozícióját. Éles képet ilyen 
körülmények között csak olyan rövid expozíciós idővel 
készíthetünk, amely a mozgást a felvétel ideje alatt „befa
gyasztja”. Minél sebesebb a mozgás, annál rövidebb meg
világítási időt kell használnunk.

Speciális nagysebességű kamerákkal az expozíciós idő a 
másodperc milliomodrésze, 1 mikroszekundum alá csök
kenthető. Ez az idő elegendően rövid ahhoz, hogy éles 
pillanatfelvételeket készítsünk még a leggyorsabb mak
roszkopikus objektumokról is, például egy kilőtt puskago
lyóról. Az amerikai Cordin Co. (www.cordin.com) forgó
tükrös kamerájával gyors egymásutánban rögzített pillanat- 
felvételekből az üvegbe behatoló golyó és az üveg köl
csönhatása pontosan rekonstruálható (1. ábra). Továbbfej
leszthető-e ez a technika arra is, hogy tanulmányozzuk 
mikroszkopikus részecskék mozgását és kölcsönhatásait?

Atomok molekulákban történő mozgása alapvetően 
megváltoztathatja az illető anyag makroszkopikus tulaj
donságait, kémiai összetételét. Utóbbi az atomközi ké
miai kötések felbomlásának, illetve új kötések kialakulá
sának következménye. Ezek a folyamatok az atomok 
molekulán vagy szilárdtesten belüli eredeti egyensúlyi 
pozíciójukból való eltávolodásával, majd ezt követően új 
egyensúlyi pozíciók elfoglalásával magyarázhatók. Az 
elektromos áramkörök működése is mikroszkopikus ré
szecskék -  elektronok -  vezető vagy félvezető kristályok
ban történő mozgásával értelmezhető.

Ugyanezen részecskék atomokon belüli mozgása -  egy 
magasabb energiaállapotból alacsonyabba történő átme
nete -  vezet látható fény, ultraibolya vagy akár röntgensu
gárzás kibocsátásához. Hogy ezeket az alapvető természe
ti folyamatokat minél hatékonyabban a szolgálatunkba 
állíthassuk, mindenek előtt azok részletekbe menő megér
tése szükséges. Ehhez nyújt alapvető segítséget a fent em
lített és más jelenségek alapjául szolgáló mikroszkopikus 
folyamatok időbeli lefolyásának kísérleti tanulmányozása.

1. ábra. Pillanatfelvételek puskagolyó ablaküvegbe való behatolásáról.

Mikroszkopikus folyamatok megörökítése: 
időfelbontásos spektroszkópia

A folyamatokban résztvevő részecskék között ható 
elektromágneses erők és tömegek ismeretében sebessé
gük nagyságrendje a klasszikus fizika keretei között 
megbecsülhető. Atomok kémia kötésük felbomlását kö
vetően rendszámuktól függően 1-10 km/s sebességgel 
hagyják el korábbi egyensúlyi pozíciójukat, míg az 
elektronok nagyságrendekkel kisebb tömegük követ
keztében még ennél is néhány nagyságrenddel gyorsab
bak lehetnek.

A mikroszkopikus folyamatok követéséhez szükséges 
„expozíciós idő” ezek után már csak attól függ, mekkora 
utat kell a részecskéknek megtenni ahhoz, hogy képesek 
legyenek makroszkopikus szinten észlelhető változáso
kat, jelenségeket előidézni. Kémiai kötések elkerülhetet
len felbomlásához vezet, ha a kötésben résztvevő szom
szédos atomok távolsága valamilyen külső kémiai, fizikai 
behatás következtében 10-30%-kal megnő, azaz az egyik 
atom kevesebb, mint 0,1 nm-t (1 nm = 10-9 m) kimozdul 
egyensúlyi helyzetéből.

A fent említett átlagsebességek esetében ilyen nagy
ságrendű elmozdulás 10-1000 fs (femtoszekundum, 1 fs 
= 10~15 s) időskálán következik be. Ez több, mint egy mil- 
liószor rövidebb, mint a puskagolyó üvegbe való behato
lásához szükséges idő! Nyilvánvaló, hogy ilyen rövid 
expozíciós idő még a leggyorsabb elektronikus kamerá
val sem valósítható meg. Ennek nemcsak az az oka, hogy 
az elektronika nem elég gyors az expozíció femtoszekun- 
dumok alatt történő be- és kikapcsolásához. Ilyen rövid 
idő alatt hagyományos fényforrás megközelítően sem 
képes a felvételek elkészítéséhez szükséges mennyiségű 
fényenergia kibocsátására.

Ultrarövid impulzusokat kibocsátani képes lézerek 
60-as évek végétől meginduló rohamos fejlődése meg
oldást hozott mindkét problémára. Optikai modulációs 
technikák kifejlesztésével a 80-as évek elejére lehetővé 
vált az irányított lézerfény rendkívül rövid -100  fs körü
li -  impulzusok formájában történő periodikus kisugár
zása. Ezzel nemcsak az ultrarövid expozíció, hanem a 
szükséges megvilágítási erősség is elérhetővé vált: a 
rövid fényimpulzus egyrészt önmaga be- és kikapcsolja 
a megvilágítást, másrészt ebbe a rövid időintervallumba 
jelentős mennyiségű fényenergia teljes mértékű kon
centrálása a szükséges intenzitású megvilágítást is bizto
sítani tudja.

A nagysebességű fotográfia mikroszkopikus folyama
tok vizsgálatára történő kiterjesztése ezek után már 
szinte triviális. A mozgás egymást követő fázisairól ké
szített pillanatfelvételeken alapuló eredeti koncepciót 
két vonatkozásban kellett módosítani. A rendkívül rövid
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2. ábra. Sematikus kísérleti elrendezés időfelbontásos spektroszkópia 
megvalósítására.

időskála következményeként gondoskodnunk kell ar
ról, hogy a pillanatfelvételeket femtoszekundumos pon
tossággal időzítsük a folyamat indításához. Ez csak úgy 
lehetséges, ha a mikroszkopikus mozgást ugyanazzal a 
fényimpulzussal indítjuk, amelyből a „fényképezésé
hez” szükséges ultrarövid villanást előállítjuk. Mint a 2. 
ábra mutatja, a gyakorlatban ezt néhány egyszerű opti
kai elemmel meg lehet valósítani. A lézerimpuizust egy 
nyalábosztó tükör segítségével kettéosztjuk. Az egyik 
(rendszerint nagyobb energiájú) részimpulzus vizsgá
landó mintába történő besugárzásával gerjesztett m ik
roszkopikus állapotokat idézünk elő, ezzel pillanatsze- 
rűen (az impulzushossz által meghatározott pontosság
gal) megindítjuk a vizsgálandó folyamatot. A másik 
(mozgatható tükörrel, hosszabb pályával tetszőlegesen 
késleltetett) részimpulzus szolgál a folyamat későbbi 
fázisainak „lefényképezésére” . (30 mikrométer optikai 
úthosszkülönbség a fény 300000 km/s-os sebességéből 
következően 100 fs késleltetést eredményez.)

A másik lényeges módosítás is az ultrarövid időskála 
következménye. Még ha sikerülne is femtoszekundumos 
fényimpulzusokat nagyon gyors egymásutánban előállíta
ni, nincs az a mérőrendszer, amely képes lenne néhány 
száz femtoszekundumonként egy pillanatfelvételt rögzí
teni. Ezért a gyakorlatban a folyamatot minden egyes 
felvétel elkészítéséhez változatlan körülmények között 
újra kell indítanunk. A mikroszkopikus mozgás különbö
ző fázisait ily módon lépésről lépésre a folyamatot indító 
és azt „fényképező” impulzusok közötti időkésleltetés 
felvételről felvételre történő fokozatos változtatásával 
tudjuk megörökíteni.

Ezt a technikát a szakirodalomban időfelbontásos 
spektroszkópiának nevezzük, amely a nagysebességű 
fotográfia mikroszkopikus mozgások vizsgálatára való 
kiterjesztésének tekinthető. Ebben a fejezetben a „fény
képezés” kifejezést idézőjelben használtuk. Az idézőjel 
magyarázata, hogy a mikroszkopikus részecskék mozgá
sáról készített pillanatfelvételek alatt nem szabad valódi 
fényképet értenünk, amely a részecskéket a puskagolyó
hoz hasonlóan ábrázolja. Ehelyett arról van szó, hogy a 
beindított mikroszkopikus folyamat megváltoztatja a vizs
gált minta optikai tulajdonságait (például abszorpcióját), 
és a második „fényképező” impulzus ezt a változást méri 
a késleltetés függvényében. Az optikai tulajdonság(ok) 
mért időbeli változásából következtetünk a mikroszkopi
kus folyamatok lefolyására. Ahhoz, hogy az effektus vi
szonylag könnyen mérhetővé váljon, a vizsgált mikrosz
kopikus folyamatot rendszerint nagyszámú azonos mik

3. ábra. Ultrarövid impulzusok előállítása módusszinkronizációval.

roszkopikus környezetben (például molekulában) indít
juk azonos módon a kölcsönhatási térfogatban. Ily mó
don az ultrarövid fényimpulzus egy makroszkopikus 
minta makroszkopikus tulajdonságának (törésmutató, 
abszorpciós tényező) változását idézi elő, amely a késlel
tetett „fényképező" impulzussal mérhetővé válik. Az eljá
rás (időbeli) felbontóképességét az alkalmazott fényim
pulzusok hossza határozza meg.

Femtoszekundumos lézertechnika

Néhány évvel a lézer felfedezését követően (a 60-as 
évek közepe táján) felismerték, hogy a lézer-rezonátor 
nagyszámú longitudinális módusának megfelelő fázissal 
való összelebegtetése folytán a rezonátorban rövid idő
tartamú konstruktív interferencia következtében felépül 
egy impulzus, amely (csakúgy, mint az egyes módusok) a 
rezonátorban cirkulál [1] (3- ábra). Valahányszor az im
pulzus megérkezik egy, a ráeső lézernyalábot nagyobb 
részben reflektáló, kisebb részben áteresztő rezonátortü
körhöz, az impulzus néhány százaléka kicsatolásra kerül 
és a lézer hasznosítható emisszióját képezi. A folyamat a 
rezonátor körüljárási idejének megfelelő időközönként 
(tipikusan Tr ~ 10 ns) ismétlődik és ezáltal egy periodikus 
impulzusvonulatot eredményez. Az impulzus x„ hossza 
fordítottan arányos a fázis-szinkronizált módusok szá
mával és hozzávetőlegesen a i p = 7j/iVformulával adható 
meg. Mivel a rezonátorban tárolt elektromágneses ener
gia ebbe a rövid időintervallumba koncentrálódik, az 
impulzusok csúcsteljesítménye (energiájuk és időtarta
muk hányadosa) sokszorosan túlszárnyalja a lézer átlag
teljesítményét: Pcsúcs = N-Pállag. Az eljárást a szakirodalom 
módus-szinkronizációként ismeri.

A módus-szinkronizációt a rezonátorban keringő lé
zerfény periodikus amplitudómodulációjával érhetjük el. 
Ha a modulátor áteresztőképessége a rezonátor körüljá
rási ideje alatt egyszer rövid időre (ideálisan 100%-ra) 
megnövekszik, akkor több módus rezgése esetén a fázis
szinkronizált állapot energetikailag kedvezőbb, hiszen a 
lézertér teljes energiája „átcsusszanhat” a modulátoron 
annak rövid ideig tartó „nyitott” állapota során, míg a 
folytonos sugárzást eredményező szinkronizálatlan álla
potban a rezonátorban keringő sugárzás (az idő nagy 
részében) a modulátoron való áthaladáskor jelentős vesz
teséget szenved. Mint bármilyen (például mechanikai 
vagy elektronikus) oszcillátor, a pozitív visszacsatolás
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következményeként a lézer is azt a rezgési állapotot ré
szesíti előnyben, amely a rezonátorban az adott körülmé
nyek között maximális térenergia tárolását teszi lehetővé. 
A Tr periódusidejű amplitudómoduláció jelenlétében ezt 
a rövid impulzust eredményező módus-szinkronizált álla
pot valósítja meg.

Az elektronikusan vezérelt fény-amplitúdómoduláció 
néhány száztól néhány ezer módus szinkronizálását és 
ezzel a xp és Tr közötti fenti összefüggésből következően 
pikoszekundumos (1 ps = 10”1 ns = 10~12 s) impulzusok 
előállítását tette lehetővé. Lényegesen hatékonyabbnak 
bizonyult a módus-szinkronizáció optikailag vezérelt 
változata. Ebben az esetben a modulációt nem kívülről 
vezéreljük elektronikusan, hanem a lézerfény önmaga 
idézi elő egy arra alkalmas közeg optikai transzmissziójá
nak változását. Ahhoz, hogy ez a változás módus-szink- 
ronizációhoz vezethessen, a pillanatnyi transzmissziónak 
növekednie kell a pillanatnyi fényintenzitás növekedésé
vel. Ez biztosítja, hogy a módusok interferenciája ered
ményeként a rezonátorban formálódó impulzus önmaga 
számára (ideálisan 100%-osan) áteresztővé tehesse ezt a 
speciális közeget, amely a ráeső sugárzás egy részét ala
csony fényintenzitás esetén elnyeli. Ebből a kölcsönha
tásból megint csak az következik, hogy a rövid impulzus 
felépüléséhez vezető módus-szinkronizált állapot maga
sabb rezonátorban tárolt fényenergiához vezet, mint a 
folytonos emissziót eredményező szinkronizálatlan álla
pot. Az ily módon megvalósított módus-szinkronizációt a 
speciális (nemlineáris) optikai közeg segítségével maga a 
lézerfény idézi elő. Mivel itt -  az elektronikusan vezérelt 
modulációval ellentétben -  a megnövekedett transz- 
misszió időtartama az impulzussal együtt rövidül, és 
csúcsértéke az egyre növekvő csúcsintenzitással arányo
san növekszik, ez a passzív módus-szinkronizációnak 
nevezett technika lényegesen hatékonyabb a rövidebb 
(és ezáltal intenzívebb) impulzusok előállításában, mint 
elődje, az aktív (elektronikus moduláció által előidézett) 
szinkronizáció. Passzívan módus-szinkronizált festékléze
rek segítségével az 1980-as évek elején sikerült az első 
fényimpulzusokat a 100-femtoszekundumos tartomány
ban előállítani, amely körülbelül 100000 módus egyidejű 
fázis-szinkronizált rezgésével vált lehetővé. További je
lentős technikai előrelépést a 1990-es évek elejétől a ti- 
tán-zafír-lézerek elterjedésével sikerült elérni. (Itt a lé
zerfény kibocsátásához szükséges átmenet Al20 , zafír
kristályba beágyazott titán-atomok kötött állapotai között 
valósul meg.)

Ez a szilárdtest-lézer minden eddiginél nagyobb sáv- 
szélességgel rendelkezik, a vörös fénytől (~ 600 nm) a 
közeli infravörösig (— 1100 nm) képes fényerősítésre, 
amely elvileg a néhány femtoszekundumos impulzusok 
előállítása felé is megnyitja az utat. A lézerkristály törés
mutatója nagy intenzitások esetén -  a fény pillanatszerű 
intenzitásával arányosan -  növekszik [1], A An növeke
dés ugyan nagyon kis mértékű, de a X lézerhullám
hossznál sok nagyságrenddel hosszabb lézerkristályban 
(Z »  X) mégis jelentős, Acp = InAnL/'k fáziseltolódást 
okozhat. Ez az intenzitással arányos fáziseltolódás a 
lézernyaláb optikai tengelyén a legnagyobb, amely -  
ugyanúgy, mint egy szemüveglencse -  a nyaláb fóku

szálásához, jelen esetben önfókuszálásához vezet. Az 
effektus rendkívül (a mai napig mérhetetlenül) gyors, a 
fókuszálás erőssége gyakorlatilag késleltetés nélkül 
követi a lézerfény intenzitásának időbeli változásait. Ez 
a lézerkristályon áthaladt lézernyaláb átmérőjének pilla
natnyi intenzitással arányos változását okozza, amelyet 
egy blende segítségével a rezonátorban keringő sugár
zás intenzitásfüggő amplitúdómodulációjává alakítha
tunk. Megfelelő átmérőjű és pozíciójú blendével elérhe
tő, hogy a blende a legnagyobb elérhető intenzitások 
esetén közel 100%-os áteresztőképességgel rendelkez
zék, míg alacsonyabb intenzitások esetén a nyaláb je
lentős hányadát (10-20%) blokkolja. Ezt a passzív 
módus-szinkronizációs technikát Wilson Sibbett és kol
légái fedezték fel a 90-es évek elején [2], amely (egysze
rűségének, valamint hatékonyságának köszönhetően) 
azóta szinte egyeduralkodóvá vált a femtoszekundumos 
lézertechnikában.

Ezek után már csak egyetlen probléma várt megoldás
ra, a diszperzió, a fény csoportsebességének frekvencia- 
függése, amely -  kisebb-nagyobb mértékben -  minden 
anyagban fellép. A szokásos normális diszperzió esetén a 
csoportsebesség a frekvencia növekedésével (azaz a hul
lámhossz csökkenésével) csökken. Ennek folyománya
ként egy ultrarövid impulzus optikai közegen (például 
lézerkristály) való áthaladásakor a fényhullámcsomag 
alacsony frekvenciájú „vörös” összetevői „előresietnek”, 
míg a magas frekvenciájú „kék” komponensek „lemarad
nak” az impulzus közepéhez képest, amely az impulzus 
meghosszabbodásához vezet. A jelenség annál drámaibb 
méreteket ölt, minél nagyobb az impulzus sávszélessége, 
tehát egyre rövidebb impulzusok esetében egyre súlyo
sabb problémát jelent. A lézerkristály (normális) diszper
zióját először a rezonátorba elhelyezett prizmákkal kom
penzálták. Ezzel a technikával sikerült a titán-zafír-léze- 
rek által előállított (vörösszínű) fényimpulzusok hosszát 
10 fs környékére csökkenteni. Ezen a ponton egyszerre 
két újabb korlátozó tényező is színtérre lépett, mégpedig 
a prizmás diszperziókompenzáció, valamint a rezonátor
tükrök véges sávszélessége (-700-900 nm).

Mindkét korlátozó tényezőre megoldást hozott az a 
magyar találmány, amely időközben a 10 fs-os tarto
mányban működő lézerek, illetve lézerrendszerek alap
vető építőelemévé vált. A találmány, amely a szakiroda- 
lomban csörpölt vékonyréteg dielektrikum tükörként 
(chirped multilayer dielectric m irror) -  röviden csör
pölt tükörként -  vált ismertté, lényege abban áll, hogy 
az azonos optikai vastagságú vékonyrétegekből álló 
hagyományos lézertükrökkel ellentétben itt a rétegek 
vastagságát a tükör felszínétől való távolság függvé
nyében variáljuk. Ezzel elérhető, hogy a tükörre beeső 
fényhullámcsomag különböző frekvenciájú komponen
sei különböző mélységig hatolnak be a tükörbe, mielőtt 
visszaverődnének. A nagyszámú tervezési paraméter
nek köszönhetően (a rétegszám elérheti a 70-et) a csör
pölt tükrök a prizmákhoz képest lényegesen szélesebb 
frekvenciatartományban képesek a titán-zafír-kristály 
(és más optikai közegek) diszperzióját pontosan kom
penzálni. További előnyük, hogy a hagyományos lézer
tükrökhöz képest magas reflexiójú hullámhossz-tarto-

14 FIZIKAI SZEMLE 2 0 0 2 /1



4. ábra. Csörpölt tükrökkel felépített femtoszekundumos titán-zafír 
lézer.

mányuk is jóval szélesebb. Az új diszperziókompenzá
ciós technika feleslegessé tette a prizmák használatát, 
ezáltal megnyitván az utat a lehető legegyszerűbb fel
építésű femtoszekundumos lézer megalkotása felé (4. 
ábra).

Ez a lézer, amely ma már a világ több száz laboratóri
umában áll a tudomány szolgálatában, mindössze egy 
néhány milliméter hosszúságú titán-zafír-kristályt, né
hány nagy sávszélességű csörpölt tükröt, egy kicsatoló
tükröt, valamint egy blendét tartalmaz. Egyszerűsége elle
nére rutinszerűen állít elő 8-10 femtoszekundumos fény
impulzusokat. Az első csörpölt tükröket 1993-ban Szipőcs 
Róbert tervei alapján Kárpát Ferenc készítette az MTA 
Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézetében, amelyek a 
Bécsi Műszaki Egyetemen kerültek (sikeres) kipróbálásra 
egy (azóta is tartó) kutatási együttműködés keretében [31. 
Azóta lényegében a csörpölt tükrök tervezési és előállítá
si technikájának fejlődése határozza meg a femtoszekun
dumos lézertechnika teljesítőképességét. Segítségükkel 
időközben nagyteljesítményű, 4 femtoszekundumos im
pulzusokat sikerült előállítani 750 nm-es hordozóhullám- 
hosszon [1], ahol a fény elektromágneses terének rezgési 
periódusa 2,5 fs.

Fényimpulzusunk tehát kevesebb, mint két oszcillá
ciós periódusban hordozza energiájának 90%-át! Ez azt 
jelenti, hogy elérkeztünk egy végső, a fény hullámhossza 
által megszabott elvi korlát közvetlen közelébe, amely a 
látható fénnyel előállított legrövidebb impulzusok 
hosszát néhány femtoszekundumra korlátozza. A hullám
hosszal való összehasonlítás segítséget nyújt a szóban 
forgó időtartamok szinte elképzelhetetlen rövidségének 
érzékeltetéséhez: 4 femtoszekundumos időtartama alatt 
az impulzus kevesebb, mint két hullámhosszt, azaz 1,5 
mikrométert halad előre, 300000 km/s-os terjedési sebes
sége ellenére! Ilyen rövid időtartamokat természetesen 
még a leggyorsabb elektronikus méréstechnika sem 
képes megmérni. Szerencsére a femtoszekundumos lé
zertechnika fejlődésével párhuzamosan kifejlesztésre 
kerültek a fényimpulzus autokorrelációján alapuló mérési 
módszerek, amelyek segítségével ma megbízhatóan 
mérni tudjuk nem csak az impulzus hosszát, hanem idő
beli alakját is, egészen a legrövidebb, néhány femtosze
kundumos időtartamokig.

Ezekkel a fényimpulzusokkal a leggyorsabb kémiai 
átalakulások is követhetővé válnak, hiszen még a legki
sebb rendszámú, azaz legkönnyebb atomnak, a hidro
gén-atomnak is néhány femtoszekundumra van szüksége

ahhoz, hogy kémiai folyamatok során valamely moleku
lához való kötődéséből kiszabadulva 0,1 nanométer 
nagyságrendű (azaz kémiai kötése hosszával összemér
hető) utat megtegyen. A femtoszekundumos lézertechni
ka térhódítását és jelentőségét a kémiai folyamatok kísér
leti vizsgálatában mi sem bizonyítja jobban, mint az 1999- 
es kémiai Nobel-díj, amelyet a femtokémia létrehozásá
ban szerzett érdemeiért Ahmed Zewailnzk, a Kaliforniai 
Műegyetem professzorának ítéltek.

Időközben a kutatási terület rohamosan továbbfejlő
dött. A femtoszekundumos fényimpulzusokat már nem 
csak az atomok molekulákban végbemenő mozgásának 
tanulmányozására használják, hanem időközben ezen 
mikroszkopikus mozgás irányítására is sikeresen bevetet
ték. Ezzel első alkalommal nyílik lehetőség molekuláris, 
azaz kémiai, biokémiai folyamatok mikroszkopikus szin
ten történő tudatos befolyásolására, kontrollálására! A 
lépés hordereje aligha túlbecsülhető!

A fentiek összegzéseként nyugodtan kijelenthetjük, 
hogy a femtoszekundumos fényimpulzusok, illetve mé
réstechnikák megjelenése forradalmi előrelépéseket ho
zott az atomok molekulákban, illetve szilárdtestekben 
való mozgásának közvetlen (időtartománybeli) kísérleti 
vizsgálata területén. De lehetséges-e még ennél is „mé
lyebbre” hatolni az anyag mikroszkopikus folyamatainak 
megismerésében és betekintést nyerni az atomok belsejé
be, azok gerjesztését követő elektronikus folyamatok 
időbeli lefolyásába? Mint a fentiekben említettük, ehhez 
számos esetben 1 femtoszekundumnál is rövidebb, atto- 
szekundumos impulzusokra lenne szükségünk (1 as = 
KT3 fs) a szóban forgó elektronikus gerjesztési és relaxá
ciós folyamatok rendkívüli sebessége miatt. Néhány hete 
ez sem látszik lehetetlennek.

Attoszekundumos impulzusok 
és méréstechnika

A fent elmondottakból következik, hogy 1 femtosze
kundumnál rövidebb impulzusokat csak a látható fénynél 
lényegesen rövidebb hullámhosszú sugárzással lehet 
esélyünk előállítani. Az extrém ultraibolya (XUV), illetve 
a még rövidebb hullámú röntgensugarak elegendően 
rövid hullámhosszal rendelkeznek attoszekundumos im
pulzusok előállításához. Jóllehet számos XUV- és rönt
genforrás áll régóta a tudomány, technika és gyógyítás 
területén alkalmazásban, a hagyományos források egyike 
sem képes még a femtoszekundumos időtartomány meg
közelítésére sem. A 90-es évek elején felfedeztek egy új 
rövid hullámú fénysugárforrást, amely felcsillantotta a 
reményt a látható fény rezgési periódusánál rövidebb 
impulzusok előállítására. Az új, lézernyalábhoz hasonló 
tulajdonságú XUV és (lágy) röntgensugarat gáz halmaz- 
állapotban lévő atomok nagyintenzitású femtoszekundu
mos lézerimpulzusokkal történő besugárzásakor észlel
ték kutatók [4, 51. A sugárzás spektaima diszkrét vonalak
ból, a lézerfrekvencia magas, páratlan-rendű felharmoni
kusaiból állt, ezért magasrendű felharmonikus sugárzás
nak (high-order harmonic radiation) nevezték el. A su
gárzás eredetét Paul Corkum kanadai kutatónak sikerült
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WWW*
ÄCO = Wb + Wyn

5. ábra. Magasrendű felharmonikuskeltés atomokban.

röviddel később egy szemléletes, félklasszikus modell 
segítségével megmagyarázni [6],

E szerint a rövid hullámú, XUV- és röntgenemisszió 
három, a besugárzott lézerfény egyetlen rezgési pe
riódusán belül lejátszódó, elemi folyamat eredménye 
(5. ábra). Első lépésben a nagyintenzitású (Icsúcs ~ 
1015 W/cm2) lézerimpulzusban az elektromos mező osz
cillációs csúcsértéke környékén elegendően erőssé 
válik ahhoz, hogy az atom legkülső (leggyengébben 
kötött) elektronja által érzett sztatikus Coulomb-teret 
rövid időre (a rezgési félperiódus töredékére) olyan 
mértékig deformálja, hogy az elektron jelentős valószí
nűséggel képes legyen a alagúteffektus segítségével 
atomi kötött állapotából kiszabadulni. Ezt a folyamatot 
optikai térionizációnak nevezzük. Az atom kötelékéből 
kiszabaduló elektron-hullámcsomag időtartama a lézer
fény félperiódusának töredéke lehet, hiszen a lézertér 
csökkenésével a potenciálgát nagyon gyorsan áthatol- 
hatatlanná válik. Ez 1 fs körüli félperiódus esetén né
hány száz attoszekundumos időtartamot jelent.

Kiszabadulását követően az elektron-hullámcsomagot 
a nagyerejű lézertér először eltávolítja az atomtörzstől. 
Ha a lézertér lineárisan polarizált (azaz az elektromos és 
mágneses térerősség iránya rögzített) -  és itt ezt feltéte
lezzük akkor fél rezgési periódussal később az elekt
ron mozgásiránya megfordul és az elektromos térerősség 
a teljes rezgési periódus befejezése előtt visszatéríti az 
atomtörzshöz. A visszatérő elektron mozgási energiája 
arányos a stacionárius körülmények között a lézertérben 
rezgő szabad elektron átlagos rezgési energiájával: Wkl„ 
Wrezg = efE'f/Amjio2. (e és me az elektron töltését és töme
gét, E„ és co pedig a lézer elektromos terének rezgési 
amplitúdóját és körfrekvenciáját jelölik.) Érzékenyen 
függ kiszabadításának pillanatától, utóbbi optimális érté
ke esetén a mozgási energia a visszatérés pillanatában az 
átlagos rezgési energia háromszorosát is elérheti: Whn ~ 
3 WreZ)í [6]. Az elektron (kicsiny, de véges valószínűséggel 
bekövetkező) eredeti kötött állapotba való rekombiná
ciója esetén ez az energia egy foton kisugárzásával fel
szabadul. Az emisszió fotonenergia-spektruma (az ener
gia-megmaradás következményeként) megegyezik a 
visszaérkező elektron (kötési energiával megnövelt) 
energiaspektrumával, amely zéaistól =3 Wn,zí! értékig ter
jed. A lézerimpulzus csúcsán, Iaűa ~ lO1’ W/cm2 és X ~ 
750 nm esetén a fotonenergia-spektrum közel 200 eV

90 50 10
W a v e l e n g t h  [ n m ]

6. ábra. Femtoszekundumos lézerimpulzusokkal keltett extrém ultra
ibolya felharmonikusok (felső ábra), felharmonikus-sugárzás szimulált 
időbeli lefolyása a 90+2,5 eV-os tartományban 7 fs-os lézerimpulzusok 
esetén (alsó ábra).

energiáig terjed, amely 10 nm-nél rövidebb hullámhosszú 
lágy röntgensugár emisszióját jelenti. A modell (és kvan
tummechanikai számítások) szerint a nagyenergiájú fo
tonemisszió időtartama a maximális fotonenergia közelé
ben akár 100 as rövidségű is lehet.

A fent leírt folyamat a beeső lézerfény egyetlen rezgési 
periódusa alatt játszódik le. A folyamat minden rezgési 
félperiódusban (amikor a rezgő elektromos térerősség 
maximális), az alagúteffektussal újraindul, mindaddig, 
amíg az elektromos mező megfelelő erősséggel rezeg, il
letve az alapállapot ki nem ürül. Ha a lézerimpulzus sok 
rezgési ciklusból áll (xf, »  10 fs), akkor a fenti mikrosz
kopikus folyamat periodikus ismétlődésének közvetlen 
következménye, hogy a kibocsátott sugárzás emissziós 
spektruma diszkrét, a megjelenő vonalak a beeső lézer
fény magas (szimmetria-okokból páratlan-rendű) felhar
monikusainak felelnek meg (lásd a xp = 30 fs-os lézerim
pulzusokkal mért görbét a 6. ábra felső részén). Jóllehet 
a számítások szerint az egyes röntgenimpulzusok időtar
tama legfeljebb néhány száz attoszekundumos, az a tény, 
hogy az emisszió nem egyetlen impulzusból, hanem 
gyors egymásutánban (körülbelül 1 fs-onként) egymást 
követő impulzusok vonulatából áll, jelentős problémákat 
okozna spektroszkópiai alkalmazásokban. Képzeljük el, 
hogy egy gyorsan mozgó tárgy fényképezése során fil
münk nemcsak egyszer, hanem gyors egymásutánban 
többször is megvilágításra kerül. Bármilyen rövidek le
gyenek is az egyes expozíciók, ha a tárgy elmozdul az 
expozíciós sorozat teljes időtartama alatt, a kép elmosó
dott lesz. Ezért célunk egyes izolált impulzusok előállítá
sa, amennyiben az impulzushossznak megfelelő időfel
bontással szeretnénk mikroszkopikus folyamatokat tanul
mányozni.

Számítások szerint a fent leírt felharmonikus-keltési 
folyamat egyetlen attoszekundumos röntgenimpulzust 
eredményezhet, ha a besugárzott lézerimpulzus mind
össze néhány rezgési ciklusból áll (x/: < 10 fs), és az 
emissziós spektrumból kiszűrjük a legnagyobb energiájú
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fotonokat. Ilyen rövid lézerimpulzusok esetén az utóbbi
ak előállításához szükséges térerősség csak egyetlen rez
gési ciklusban (a lézerimpulzus közepén) áll rendelke
zésre! A 6. ábra alsó részén a folytonos vonal 7 fs-os, 750 
nm-es lézerimpulzusok által generált 90 eV energiájú 
(lágy) röntgenemisszió számítások által előrejelzett idő
beli lefolyását mutatja. A körülbelül 500 attoszekundu- 
mos impulzushossz alig hosszabb, mint a számításokban 
használt sávszűrő 5 eV sávszélességével elméletileg elér
hető legkisebb érték (azaz az impulzus gyakorlatilag sáv- 
szélesség-limitált). Ebből az elméleti előrejelzésből követ
kezik, hogy az emissziós spektrumnak folytonossá kell 
válnia. A 6. ábra felső részén ábrázolt kísérletileg előállí
tott sugárzás spektruma a legnagyobb fotonenergiák tar
tományában (80-120 eV) valóban folytonossá válik. A 
folytonos spektrum azonban mindössze azt jelzi, hogy az 
adott energiájú röntgensugarak egyetlen impulzus formá
jában kerülnek kisugárzásra. Az impulzus hosszáról ez a 
mérés nem szolgáltat információt, mert a spektrális kom
ponensek fázisait nem ismerjük!

Az elméleti vizsgálatok által megkövetelt paraméterek
kel rendelkező lézerimpulzusok a titán-zafír-lézer hul
lámhossztartományában (xp < 10 fs, X ~ 750 nm, Pcsúcs ~ 
10n W) már csaknem 5 éve rendelkezésünkre állnak [1], 
ezekkel majdnem ilyen régóta generálunk felharmoni
kus-sugárzást [7]. A röntgenimpulzus időtartamának mé
rése azonban lényegesen nehezebb feladatnak bizonyult, 
mint az impulzus előállítása, mert a látható fénynél alkal
mazott autokorrelációs technikák a röntgenimpulzusok 
viszonylag alacsony intenzitása és az anyag röntgentarto
mánybeli gyenge polarizálhatósága miatt nem vezethet
tek eredményre. Ezért az intenzív femtoszekundumos 
lézerimpulzussal való korreláció látszott az egyetlen jár
ható útnak. De hogyan lehet egy 5-10 fs-os lézerimpul
zussal való korrelációból egy esetlegesen 1 femtoszekun- 
dumnál is rövidebb röntgenimpulzus időtartamát megbíz
hatóan meghatározni?

Ez csak akkor elképzelhető, ha a fizikai mennyiség, 
amelyet a két impulzus közötti késleltetés függvényében 
mérünk, a röntgenimpulzus pillanatnyi intenzitásának 
(vastag vonal a 6. ábra alsó részén) és a lézerimpulzus 
pillanatnyi elektromos térerősségének (vékony vonal a 6. 
ábra alsó részén) szorzatával arányos. Ebben az esetben 
a mérendő fizikai mennyiség a röntgenimpulzus késlelte
tésének változásával követné az elektromos mező oszcil
lációját. Ha a röntgenimpulzus hosszabb a lézer félperió
dusánál, úgy az oszcilláció „elmosódik”, azt a túlságosan 
hosszú röntgen-„expozíció” nem képes felbontani. A 
mért fizikai mennyiség lézer elektromos tere által okozott 
oszcillációja annál kihangsúlyozottabban kerül napvilág
ra (annál „mélyebben” modulált a két impulzus közötti 
késleltetés függvényében), minél rövidebb a röntgenim
pulzus időtartama a lézer félperiódusához képest. Ahogy 
az előbbi az utóbbi töredékére (körülbelül tizedére) 
csökken, a korrelációs függvény modulációs mélysége 
eléri elméleti maximumát, következésképp a röntgenim
pulzus időtartamának további rövidülése esetén tovább 
nem változik, azaz az ilyen rövid impulzusok a módszer
rel már nem mérhetők. A lézer félperiódusának körülbe
lül 1 femtoszekundumos hossza esetén tehát a modulá-

Duration « 7 fs 
Kncrgj ~ 0.5 mJ 
Rep. rate *  I kHz

7. ábra. Attoszekundumos XUV impulzusok időtartamának mérése.

ciós mélység a röntgenimpulzusR^'-sz 0,1-1 fs (100-1000 
as) közötti tartományában változik és ezzel lehetővé teszi 
annak meghatározását. A közelmúltban, hosszas előké
szítést követően, sikerült ezt a mérési elvet a gyakorlatba 
átültetnünk.

A mérési elrendezést a 7. ábra mutatja [8]. Első lépés
ben 7 femtoszekundumos, 0,5 millijoule energiájú, 750 
nm lézerimpulzusokkal felharmonikus sugárzást állítunk 
elő neon-gázban, amelynek spektruma 120 eV-ig (-10 
nm hullámhosszig) terjed. A koherens felharmonikus 
sugár az őt generáló lézersugárral kollineárisan terjed, 
rövidebb hullámhossza következtében a lézernyalábnál 
jóval rövidebb divergenciával. A két sugár egy (két rész
ből álló) Mo/Si vékonyréteg fókuszálótükörre esik, mi
után a kisebb átmérőjű röntgennyaláb áthalad egy a lé
zersugarat a röntgennyaláb keresztmetszetében blokkoló 
vékony fémfólián (cirkónium). A röntgennyaláb kereszt- 
metszetén kívül a lézernyaláb akadálytalanul haladhat, 
míg el nem éri a kétkomponensű tükröt, amelynek külső 
része visszaveri. A „lyukas” lézernyalábon belül halad a 
röntgenimpulzus, amelyet a Mo/Si tükör belső része 90 
eV fotonenergia környékén ~5 eV sávban reflektál. A 
tükör belső részét egy piezoelektromos kristály segítségé
vel tudjuk a külső részhez képest mozgatni nanométeres 
pontossággal, amely attoszekundumos pontossággal vál
toztatható késleltetést valósít meg a röntgen-, illetve lé
zerimpulzus között. A két nyaláb végül a tükör fókuszá
ban egy vékony csövecskéből kiáramló kripton-gázban 
találkozik.

Itt a röntgenimpulzus a lézertér jelenlétében ionizálja 
a kripton-atomokat. Az ionizáció során kiszabaduló 
elektronok kezdeti energiája a röntgen-fotonenergia 
(-90+2,5 eV) és az elektron-kötési energia (-14 eV) kü
lönbsége, azaz ~7ó±2,5 eV. Mivel a szabaddá váló 
elektronok erős lézermezőben találják magukat, utóbbi 
befolyásolja mozgásukat, ezáltal kinetikus energiájukat. 
Egyszerűen megmutatható, hogy az energiaváltozás az 
elektron kiszabadulásának pillanatában uralkodó elekt
romos térerősség függvénye, amely így a röntgen- és lé
zerimpulzus közötti késleltetés függvényében periodi
kusan változik. Ez a periodikus változás persze akkor és 
csak akkor mérhető, ha a röntgenimpulzus rövidebb 
1 fs-nál. A fotoelektronok energiáját egy repülési idő 
detektorral mérjük a lézer- és röntgenpolarizációra me-
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8. ábra. Erős lézertér jelenlétében generált röntgen-fotoelektron 
spektrum (alsó ábra) és annak félértékszélessége (felső ábra) a rönt
genimpulzus (650 as) és a lézerimpulzus (7 fs) közötti késleltetés 
függvényében.

rőleges irányban. Ebből a detektálási geometriából kö
vetkezik, hogy a felfelé vagy lefelé mutató lézer-térerős
ség szimmetriaokokból ugyanolyan változást okoz a 
mért elektron-energiaspektrumban, azaz a késleltetéssel 
fellépő várt moduláció periódusa fele a lézer periódusá
nak. Ez azt jelenti, hogy moduláció észlelését csak ak
kor várhatjuk, ha a röntgenimpulzus hossza jelentősen 
rövidebb a lézer körülbelül 1,2 fs-os félperiódusánál.

A mérési eredményt a 8. ábra mutatja [91. Az elektro
nok kinetikus energiájának spektaima a késleltetés 
függvényében szignifikáns modulációt mutat, amelynek 
periódusa az elméleti előrejelzésnek megfelelően meg
egyezik a lézer félperiódusával. A moduláció esetünk
ben (az elmélettel összhangban) elsősorban a spektrum 
szélességének változásában jelenik meg. A spektrális 
szélesség periodikus változásában észlelt ~50%-os mo
dulációs mélység a röntgenimpulzus időtartamát tx = 
650+150 as értékűnek határozta meg, jó egyezésben az 
elméleti előrejelzéssel. Ezzel első alkalommal sikerült 1 
femtoszekundumnál rövidebb időtartamú elektromág
neses impulzust generálnunk. A mérési eredményből, 
amelynek minden egyes késleltetéshez tartozó spektru
mához sok ezernyi lézerimpulzus által generált jel ak- 
kumulálásával jutottunk, azt a spektroszkópiai alkalma
zások szempontjából rendkívül fontos következtetést is 
levonhatjuk, hogy az attoszekundumos röntgenimpul
zus attoszekundumos pontossággal szinkronizált az őt 
előállító néhány femtoszekundumos időtartamú fény
hullámhoz képest. A mérésekből az is egyértelműen 
következik, hogy az elektron kötött állapotból szabad 
állapotba történő átmenete a gerjesztést néhány száz 
attoszekundumon belül követi. A nem különösebben 
meglepő eredmény jelentőségét az a tény adja, hogy az 
első attoszekundumos spektroszkópiai mérésnek te

kinthető. Végül említésre méltó, hogy az attoszekundu
mos röntgenimpulzussal előállított fotoelektron-spekt- 
rum 8. ábrán mutatott változásai első alkalommal szol
gáltatnak közvetlen (időfelbontott) fényképet a látható 
fény rezgéseiről! Több, mint száz év telt el Hertz híres 
kísérlete óta, amellyel bebizonyította, hogy a fény elekt
romágneses hullám, míg végre sikerült ezeket a hullá
mokat egy „fényképen” láthatóvá tennünk.

Az itt bemutatott mérési elrendezéssel első alkalom
mal válik lehetővé elektronok atomon belüli gerjeszté
se, relaxációja, valamint elektron-elektron kölcsönhatá
sok időbeli lefolyásának kísérleti vizsgálata. Optikai 
térionizáció, belső héjon megüresedett állapot betölté
se, belső állapotok közötti lebegés -  megannyi alapvető 
atomfizikai folyamat, amelynek közvetlen, időtarto
mánybeli kísérleti vizsgálatára eddig nem volt lehető
ség. Az új kísérleti technikából fakadó lehetőségek tel
jes skáláját aligha lehetséges megjósolni. A tapasztalat 
azt mutatja, hogy gyakran éppen azok az alkalmazások 
válnak a legjelentősebbekké, amelyekre a kutatók az új 
módszerek, technikák kidolgozásakor nem is gondol
tak. Egy-két év múlva talán már lényegesen többet tu
dunk. Remélem, hamarosan lesz okom és lehetőségem 
a Fizikai Szemle tisztelt olvasóit a további fejlemények
ről tájékoztatni.

Mivel budapesti egyetemei tanulmányaimat követő pályafutásom 
során ez az első anyanyelvemen megírt dolgozat, szeretném megra
gadni az alkalmat, hogy megköszönjem tanáraimnak, M arx György
nek és Simonyi Károlynak azt a szeretetet és érdeklődést, amelyet a 
kvantummechanika és elektrodinamika iránt belémoltottak, továbbá 
első tudományos témavezetőmnek, Bakos Józsefnek, hogy figyelme
met egy (nem csak engem) lebilincselő kutatási terület irányába for
dította.
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A BETA-BOMLAS SEBESSEGENEK MEGVÁLTOZÁSA 

KIRÁLIS MOLEKULAKÖRNYEZETBEN
Garay András, az m t a  tagja 

Texas A&M Egyetem Biokémiai és Biofizikai Intézete 
Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biofizikai Intézete

Problémánk a következő: Lehetséges-e, hogy a 
ß-bomläs sebességét királis („csavart”, vagyis a tükrözési 
szimmetriát sértő) környezet megváltoztatja? Eddig még 
nem alkottak erre elméleti modellt.

Induljunk ki abból, hogy mivel a ß-bomläst paritást 
sértő rövidtávú kölcsönhatás hozza létre, feltételezhető, 
hogy ez „jobb” és „bal” állapotban különbözőképpen hat, 
és ennek megfelelően ellentétesen királis környezetek 
ellentétesen módosítják a ß-bomläst. Arra már vannak 
adatok, hogy környezeti tényezők (elektronsűrűség, nagy 
nyomás, radioaktív atomok beépülése kristályrácsba) 
előidézhetik a felezési idő maximálisan 0,3%-nyi megvál
tozását, illetve a ß-spektaim alakjának módosulását. In
dokoltnak látszik tehát a királis környezetnek a ß-bom- 
lásra kifejtett hatást vizsgáló kutatómunka. Ez a gondolat 
először 1974-ben vetődött fel, néhány spekulatív és elmé
leti közlemény meg is jelent ebben a tárgykörben. Kísér
leti munkát is végeztek: tükörképi molekulákba jelzett 
atomokat építettek be és megmérték a bomlási állandó
kat, de nem észleltek szignifikáns különbségeket. Ké
sőbb más úton, jelesül az úgynevezett „indukált kirali- 
tás” módszerével különbözőnek találták a ,2P felezési 
idejét, attól függően, hogy 2-fenil-butilvajsav balra vagy 
jobbra forgató módosulataiban oldották fel.

Jelen cikkben erre visszatérek, majd beszámolok to
vábbi pozitív eredményekről, amelyeket úgy kaptam, 
hogy vizsgáltam két különböző királis oldószerben felol
dott két különböző radioaktív izotóp bomlását. Az izotó
pok aktivitásának követése Cserenkov-sugárzás detektá
lása útján történt.

Indukált kiralitásról akkor beszélünk, ha szimmetrikus 
molekulák optikailag forgató, azaz királis oldószerben 
oldva maguk is királisokká válnak. Klasszikus példa erre 
a szimmetrikus molekulájú akridin-sárga, amelynél királis 
oldószerben oldva az elektronátmeneti energiáknál cir
kuláris dikroizmus lép fel. Az indukált kiralitás létrejötté
nek az a lényege, hogy az oldott anyag körül a körülvevő 
(királis) oldószer-molekulák erőtereinek hatására királis 
burok alakul ki. Ezen burok belső felületének alakja és 
mérete ugyancsak királisan deformálva egészíti k i az ol
dott anyag felületét.

Cahn Ingold Prelog terminológiája szerint prioritási 
szabályok alapján egyértelműen azonosítható a j  = jobb-, 
illetve b = balirányú királis molekulaszerkezet. A j, b és 
(+ )(-) megkülönböztetés a polarizáció síkjának a Na-D- 
vonal hullámhosszán, azaz 589 nm-en mért elforgatás 
irányát jelöli meg. A két terminológia értelmezési terüle
tei nem csatlakoznak egymáshoz, egyik sem határozza 
meg a királis molekulák spirális potenciálmezejének irá
nyát, azaz a fizikai értelemben vett jobb- vagy balsodrást. 
Ezért kifejlesztettem egy olyan módszert, amellyel a

nagyenergiájú ß-röszecskük balsodrásához képest határo
zom meg a molekuláris kiralitást. Azt tételeztem fel, hogy 
a folyadékállapotú jobbra- és balraforgató enantiomerek 
a balsodrású, nagyenergiájú ß-rüszecsküket különböző
képpen fékezik, ebből kiszámítható a spirális molekula- 
potenciál-mező iránya és erőssége. Jelen dolgozat kísér
leteiben két tükörképi molekulapárt használtunk fel, a /- 
és Menilbutánsavat (PBA) illetve az j -  és b-dietiltartará- 
tot (DET). Kiderült, hogy mindkét molekula /- módosula
tának helikus potenciálmezeje balsodrású; ezt [—]-szal, 
annak jobbsodrású párját pedig [+]-szal jelöltük. A mért 
királis erősség: J-PBA-ra [-] 48,9±18,8xl0_/| eV, J-DET-re 
[-] 8,54:5,6x10“ * eV. A spirál menetemelkedése nanomé
ter nagyságrendű.

A vizsgálatokhoz kiválasztott két izotóp, a 32P és a 22Na 
Cserenkov-sugárzás keltésére alkalmas nagyenergiájú 
ß-sugarakat bocsát ki, de bomlási módjuk és felezési ide
jük különbözik. A rövid (14,28 nap) felezési idejű 32P 
balsodrású elektronokat emittál és nincs gerjesztett álla
pota. A 22Na felezési ideje (950,45 nap) hosszabb és jobb
sodrású pozitronokat bocsát ki. Az izotópokat az ICN 
cégtől szereztük be H312P04, illetve 22NaCl alakjában. 
Mindkettőt hordozóanyag nélkül, vízben oldva kaptuk.

A minták elkészítése, a berendezés ellenőrzése

A minták elkészítését és a jelszámlálást a következő
képpen végeztük: 0,7 ml vizet ( V) pipettáztunk 14 darab 
boroszilikát üvegből készült 0,7 ml térfogatú „miniatűr” 
szcintillációs ampullába, ezt megismételtük j- ,  M-, 
b-PBA-val és /-, M-, fo-DET-vel. A 14 darab vizet tartal
mazó ampullával az ellenőrző méréseket végeztük, 84 
ampullával pedig a 32P várt kiralitásfüggő bomlását mér
tük. Ugyancsak 14 vizes ampullát és 84 PBA-t illetve 
DET-t tartalmazó ampullát készítettünk elő a 22Na-izotó- 
pos mérésekhez. A PBA és DET nagyon viszkózus oldó
szereinek pipettázása körülményes volt: nagyon kellett 
ügyelnünk arra, hogy az egész 0,7 ml bekerüljön az am
pullákba. A radioaktív anyagot úgy hígítottuk, hogy lOp.1- 
nyi, 32P-t tartalmazó mennyiségre 300000 és 400000 
jel/perc közötti, 10|il 22Na-ra pedig 50000 és 120000 
jel/perc közötti értéket kapjunk. A PBA hidrofób jellege 
miatt a hígításhoz spektroszkópiai tisztaságú metanolt 
használtunk. A hidrofil DET-t kétszer desztillált, deioni- 
zált vízzel hígítottuk. Az első ampullába precíziós pipet
tával 10 pl radioaktív anyagot vittünk be, Az időpont le
olvasása után az ampullára sapkát húztunk, majd a keres
kedelemben kapható ragasztóval légmentesen lezártuk. 
Az ampullát ezután szakaszosan, háromszor 10 másod
percig kézi rázóedényben ráztuk. 90 s után behelyeztük a
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Beckman ß-szämläloba, és 
ötször egy percig mértük a 
beütésszámot. Az időt ismét 
leolvastuk, a háttérszintet 
levontuk, átlagoltunk és 
kiszámítottuk a szórást. Ezt 
a műveletsort, amely az 
adott ampulla zérusidejű 
jelgyakoriságát szolgáltatta, 
minden ampullával megis
mételtük. Berendezésünk 
automatikusan elveti azokat 
a mintákat, amelyekre 10 
milliónál nagyobb a percen
kénti beütésszám, de méré
seink során ez egyszer sem 
fordult elő. Ezen berende
zés, amelyben 648 ampulla 
helyezhető el, ezekkel auto
matikusan is képes mérése
ket végezni és az eredményt 
kinyomtatni. Bevitt prog
rammal lehetséges impul- 
zusamplitudó-spektrum mé
rését és kinyomtatását is 
végeztetni.

Az eltelt időt percben mértük. A legtöbb mérés hét 
percig tartott, de kivételesen előfordultak a zérus idő 
után 15 perccel végzett 3 perces mérések is. Az esetleges 
szisztematikus hibák elkerülésére a keverést és számlálást 
a következő ciklikus permutációs sorrendben végeztük: 
RMSV/MSVR/SVRM/VRMS/..,(V = víz). A hosszú mérési 
idő következtében ugyanis a készülék hatásfoka változik; 
ezért a fellépő instabilitások kimutatására egy vízmintát is 
mértünk rendre mindegyik ( /-, M- és b-) minta királis és 
racem változataival. A teljes lebomlási görbe felvételének 
összideje 32P esetében a felezési idő hatszorosa, azaz 
85,68 nap, 22Na esetében pedig a háromszorosa, 7,8 év 
volt. A vízben oldott 32P hosszú időn át mért felezési gör
béje (pontosabban: a logaritmikus léptékben ábrázolt,

1. ábra. ,2P bomlása jobbra és balra forgató dietiltartarátban.
0.12-,

1. táblázat

A királisj - ,  M- és 6-PBA,y-, M- és b-DET oldószerekben, 
illetve vízben oldott 32P bom lási állandói

2-fenil-butánsavban dietiltartarátban
32P

j M b i M b
vízben

-4,931 -4,847 -4,807 -4,788 -4,773 -4,770 -4,880
-4,922 -4,861 -4,846 -4,805 -4,751 -4,813 -4,853
-4,930 -4,847 -4,792 -4,820 -4,869 -4,822 -4,896
-4,859 -4,881 -4,819 -4,827 -4,810 -4,814 -4,877
-4,92ő -4,881 -4,890 -4,847 -4,811 -4,823 -4,836

- -4,832 -4,845 -4,845 -4,889 -4,837 -4,886
Bomlási -4,948 -4,884 -4,912 -4,814 -4,848 -4,832 -4,852
állandó -4,902 -4,850 -4,854 -4,806 -4,786 -4,788 -4,882

-4,939 -4,920 -4,919 -4,847 -4,834 -4,832 -4,865
-4,949 -4,933 -4,936 -4,850 -4,832 -4,853 -4,830
-4,921 -4,910 -4,915 -4,760 -4,838 -4,842 -4,825
-4,968 -4,911 -4,930 -4,851 -4,857 -4,838 -4,825
-4,935 -4,938 -4,912 -4,832 -4,827 -4,832 -4,818
-4,926 -4,899 -4,910 -4,839 -4,831 -4,825 -4,812

Átlag -4,927 -4,885 -4,877 -4,831 -4,825 -4,823 -4,853
Szórás ±0,025 +0,034 +0,049 +0,021 ±0,037 ±0,021 ±0,027

Változás %-ban 1,52 0,66 0,50 -0,45 -0,58 -0,62 0,00

Az utolsó sorban szereplő százalékok kivételével minden értéket 10~2-nel kell szorozni. A bomlási állandó 
általánosan elfogadott értéke X,, 4,853 XlO“2. A felezési idők számításához tV2 = In 0,5/X.

leolvasott jel/perc értékekre illesztett egyenes) egyértel
műen mutatja az exponenciális függést, de az általánosan 
elfogadott Xsl = 4,853xlO "2 bomlási állandó helyett X,, = 
4,905 x 10~2-t mértünk. Ezt az eltérést valószínűleg a ké
szülék hatásfokának kismértékű változása okozta, ezért a 
vízben, illetve a tükörképi oldatokban 32P-re kapott ered
ményeket 0,9893-mal szoroztuk, így a két bomlási állan
dó: Xsl és X„ közötti eltérést a királis oldószernek a bom
lási állandóra gyakorolt relatív hatásának megváltoztatása 
nélkül sikerült korrigálni. Elképzelhető, hogy nem csak a 
készülék instabilitása, hanem az oldószerként használt 
víz is befolyásolja a bomlást, mivel elektronsűrűsége 
2,94xl02Vcm3, ami a PBA-hoz és a DET-hez viszonyítva 
nagyon nagy.

Külön tanulmányoztuk a radioaktív atomokat 
tartalmazó H332P04 és 22NaCl molekulák körül a 
szolvátburok kialakulását. Azt tételeztem fel, 
hogy az oldott anyag indukált királitása nem pil- 
lanatszerűen alakul ki, ehhez meghatározott 
időre van szükség. Ezt az időt, amely szükséges 
ahhoz, hogy az oldószer „átstrukturálódjon” és az 
oldott anyag molekulája körül szolvátburok ala
kuljon ki, „iniciálási időnek” neveztem el. A bu
rokképződést kristályosodáshoz lehet hasonlíta
ni, amely ugyancsak nagyon lassú folyamat. 
Amennyiben ez igaz, akkor a bomlási időértékek 
jelentős szórását, a bomlási állandó görbéin 
pedig változásokat kell észlelnünk. A felezési idő 
első 10%-os szakaszát (32P esetében 1,4 napot, 
22Na-nál 95 napot) behatóbban vizsgáltuk, ez 
alatt gyakran végeztünk 7 percig tartó beütés- 
szám-méréseket.

A mérési pontokhoz nem sikerült egyenes 
vonalat illeszteni, de a bomlási állandó becsülhe
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2. táblázat

A királis/-, M- és 6-PBA, M- és 6-DET oldószerekben  
illetve vízben oldott 22Na bom lási állandói

22Na
2-fe

j

‘nil-butánsav

M

aan

b

d

j

ietiltartarátba

M

n

b
vízben

-8,141 -7,571 -7,345 -7,649 -6,564 -6,599 -7,389
-7,855 -7,428 -7,473 -7,829 -6,459 -6,572 -7,440
-8,059 -7,743 -7,684 -7,151 -7,440 -6,986 -7,221
-8,623 -7,336 -7,805 -7,250 -6,647 -6,870 -7,527
-7,270 -7,168 -7,932 -6,803 -6,934 -6,625 -7,370
-7,489 -6,989 -7,798 -7,564 -6,709 -7,060 -7,197

Bomlási -7,800 -7,473 -7,811 —7,816 -6,954 -6,974 -7,153
állandó -7,420 -7,168 -8,024 -7,874 -6,756 -6,868 -7,303

-7,515 -7,623 -7,805 -8,191 -6,909 -6,969 -7,028
-8,142 -6,946 -8,062 -7,493 -6,853 -6,935 -7,188
-7,596 -6,994 -7,920 -8,033 -7,043 -6,940 -7,078
-8,059 -8,194 -8,079 -7,897 -7,397 -6,999 -7,261
-8,021 -8,615 -8,101 -7,853 -6,936 -7,004 -7,497
-8,041 -7,434 -8,100 -7,224 -6,837 -6,966 -7,433

Átlag -7,859 -7,477 -7,853 -7,616 -6,888 -6,883 -7,292
Szórás ±0,366 +0,470 ±0,231 +0,389 ±0,277 ±0,162 ±0,150

Változás %-ban 7,77 2,54 7,69 4,44 -5,54 -5,60 0,00

Eredmények

Az utolsó sorban szereplő százalékok kivételével minden értéket 10 '-nel kell szorozni. A bomlási állandó 
általánosan elfogadott értéke Xsl 7,293 x  lO"2. A felezési idők számításához tví = In 0,5/Á.

tő, értékét 4,9 körülinek találtuk. Annak sem észleltük a 
jelét, hogy a bomlási állandó megváltozna amiatt, hogy 
az izotópot tartalmazó molekula esetleg a vízben kialaku
ló „fészekben” helyezkedik el. A hátteret mindig levon
tuk. A bomlási állandót minden ampullára külön számí
tottuk tágy, hogy a beütésszám természetes logaritmusát 
ábrázoltuk az idő függvényében, majd az adatokhoz 
egyenest illesztettünk. A 14 meredekség átlagát fogadtuk 
el X  bomlási állandó értékének; az adatokból meghatá
roztuk a q„ szórást. Összesen 196 meredekséget, illetve 
Á-értéket határoztunk meg.

A készülék ellenőrzésénél a lassan bomló 22Na eseté
ben hasonló eredményt kaptunk, mint a 32P-re, de bizo
nyos új jellegzetességeket is észleltünk. A bomlási görbe 
„csipkézett” , amit feltehetőleg a készülék vélet
lenszerű hatásfokváltozásai okoztak a hosszú, 8 
évig tartó számlálás alatt. Időnként arra gondol
tam, hogy abbahagyom a mérést, innen a hiány
zó szakaszok, de végül folytattam, és illesztéssel 
egyenes vonalat kaptam. Az ebből számított 
bomlási állandó 7,996x10"'*, ami lényegesen na
gyobb, mint az általánosan elfogadott X„  =

7,292 xlO"4 érték, ezért minden vízben és tükör
képi molekulákban, illetve racemkeverékekben 
oldott 22Na-ra vonatkozó adatot 0,9120 faktorral 
szoroztunk.

A mérések kezdeti szakaszában a 22Na bomlá
sa nem exponenciális. A bomlási idő első = 
0,02%-ában gyors bomlást észlelünk, majd a fo
lyamat lelassult. Még nem dönthető el, hogy ez a 
hosszabb időt igénylő vízburokképződési folya
mat következménye, vagy „szellemjelenség'’, 
amely felezési idők meghatározásánál gyakran 
észlelhető.

Az 1. táblázatban a víz
ben, illetve hat királis oldó
szerben oldott 32P bomlási 
állandóit foglaltam össze. A 
táblázat minden egyes 
számadata legalább 60, (a 
körülbelül 85 napos felezési 
idő alatt szabályos időkö
zökben végzett) jel/perc 
mérés eredménye. Összesen 
98 bomlási görbét vettem 
fel. Az értékek természetes 
logaritmusai 98 meredeksé
get, azaz bomlási állandót 
szolgáltató egyenesre estek 
-  hét oldószerben. A táblá
zat utolsó három sorában a 
bomlási állandók átlagai, a 
szórások és a százalékban 
megadott változások vannak 
feltüntetve. A százalékos 
változás nagyon kicsi: 
+1,52-től -0 ,62-ig, vagyis 
mindössze 2,14%-ot tesz ki. 

Azt is érdemes megfigyelni, hogy PBA-oldószerekben 
bármelyik ( j ,  M, és b) kombinációban a bomlás gyorsul a 
szabványos bomlási értékhez képest. A gyorsulás kirali- 
tásfüggő: legnagyobb /-PRA-ban, közepes értékű 
Af-PBA-ban és a legkisebb b-PBA-ban. A DET mindegyik 
változata ( j,  M, b) viszont lassítja a 32P bomlását, a hatás 
azonban nem íciralitásfüggő.

A 2. táblázatban a 22Na bomlási állandóit tüntettük 
fel királis oldószerekben és vízben. A táblázatban sze
replő minden szám legalább 200 -  kezdetben szabályos, 
majd később szabálytalan időközökben végzett -  
jel/perc mérés eredménye, a felezési idő alatt, azaz 
majdnem 8 éven keresztül. Összesen 98 bomlási görbét 
vettünk fel. A jel/perc értékek logaritmusaira egyenes

2. ábra. 22Na bomlása jobbra és balra forgató dietiltartarátban.
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vonalat lehetett illeszteni, vagyis ki tudtuk számítani hét 
különböző oldószerben a bomlási állandót. Az utolsó 
három sorban itt is a bomlási állandók átlagát, a szórást 
és a százalékban megadott változást tüntetem fel. A vál
tozás itt sokkal nagyobb, m int a 32P esetében (1. táblá
zat): +7,77-től -5,60-ig, vagyis 13,37%. A bomlási állan
dó szabványos értékével történő összehasonlításból k i
tűnik, hogy a PBA minden módosulata (j, M, b) gyorsít
ja a 22Na bomlását, és a gyorsulás nem kiralitásfüggő. A 
DET hatása a 22Na bomlására ezzel szemben függ a kira- 
litástól; bomlása gyorsul /-DET-ben, b-DET-ben viszont 
lassul; ugyanez a helyzet M -DET oldószer esetében. A 
racem elegy szokatlan viselkedésének valószínű oka 
erős hajlama a kristályosodásra. A 8 évig tartó kísérletek 
folyamán az összes M-PBA minták szilárd kristályokká 
dermedtek.

Méréseink legfeltűnőbb eredménye az, hogy a királis 
környezet az atom és az oldószer minőségétől függően 
+7,7% és -0,6l% közé eső mértékben módosítja a 
ß-bomläs sebességét. A kémiai környezet hatására bekö
vetkező bomlási sebességváltozás legnagyobb értéke vi
szont 0,3% körül van. A ß-röszecskök polarizációjától 
függő helicitásfüggést az a 2 = 10_' faktorral tudjuk figye
lembe venni (a = 1/137 a finomszerkezet-állandó). A 
megfigyelt jelentős eltéréseket még nem tudjuk a ß-re- 
szecskék bomlására vonatkozó ismereteinkkel magyaráz
ni, annyit azonban feltételezhetünk, hogy a királis kör
nyezet és a paritássértéssel járó gyenge kölcsönhatások 
kombinációja okozhatja a bomlási sebesség bizonyos 
megváltozását. További, a jelen dolgozatban ismertetett 
eredményeket megerősítő, hasonló kísérletek és más 
(független) eredmények nélkül erre nem lehet elméleti 
modellt alkotni; a magam részéről jelenleg nem tudok 
kielégítő magyarázatot adni. Azonban -  az izotópok, az 
azokat tartalmazó molekulák valamint a királis oldósze
rek fizikai és kémiai tulajdonságainak figyelembe vételé
vel, -  néhány jelenségre kvalitatív magyarázatot már most 
is tudunk adni.

Nézzük először az izotópok tulajdonságait. Említettük, 
hogy a 32P egyszerű ß~ sugárzó izotóp. A bomlás energiá
ja viszonylag kicsi, egyetlen származék a 32S, ezért a bom
lási sebességnek nagymértékben érzéketlennek kell len
nie a környezetre és a kémiai feltételekre. A 22Na ezzel 
szemben ß' pozitronokat bocsát ki, a bomlás kétirányú: 
egyik ága elektronbefogással jár, a 22Na bomlásának 
99,9%-a ezt a vegyes, elektronbefogási és pozitronemittá- 
ló jelleget mutatja. Amennyiben a 22Na kötődik például 
egy burokképző királis oldószermolekulához, akkor 
elektronjai részben a királis oldószermolekulákhoz kap
csolódnak, kötési energiájuk megváltozása miatt az elekt
ronbefogás valószínűsége és ezzel a 22Na bomlási sebes
sége is módosul. Kitűnik ez, ha összehasonlítjuk az 1. és
2. táblázat adatait.

Másik, a 22Na és a 32P királis környezettől való függé
sét és ennek érzékenységét befolyásoló tényező a mole
kulában elfoglalt helyzetük. A 32P nagyméretű tetraéde
res foszforsav közepén foglal helyet; három OH-csoport 
és egy O atom veszi körül. Az oxigén nagy elektronega- 
tivitása miatt a foszforsav felülete negatív töltésű. A 
P-OH kötéstávolság 0,26 nm, ezért a 32P annyira beto-

kolt, hogy a királis oldószermolekulák nehezen férnek 
hozzá. A 22Na ezzel szemben a NaCl-nak, egy rövid pál
cikaalakú molekulának része, kristályosán a kötéstávol
ság 0,281 nm, így a 22Na-ot a 32P-vel ellentétben a királis 
molekulák könnyen elérik.

Az elmondottakkal kapcsolatban több kérdés megvá
laszolása kísérelhető meg.

1. Miért nagyobb a nátrium-sorban a bomlási állandó 
változása, mint a foszfor-sorban? Erre azt a választ 
adom, hogy itt az elektronbefogáson kívül az a tény is 
közrejátszik, hogy a 32P atomra a perturbációs hatás 
gyengébb, mint a 22Na atomra. A foszforsavmolekula kö
rül, a kötéshossz kétszeres távolságában kialakuló igen 
nagy szolvátburok nem érintkezhet a 32P-vel. A 22NaCl 
ezzel szemben kicsi, könnyebben alakul ki körülötte bu
rok, így a királis oldószer közvetlenül érintkezik a radio
aktív atommal. Biztosan állíthatjuk, hogy a 22Na királis 
torzulása nagyobb, mint a foszforé, ezért a bomlási se
besség is nagyobb mértékben változik meg.

2. Miért kisebb minden esetben DET-ben a bomlási ál
landó, mint PBA-ban? A PBA merev molekula, amelynek 
csak három viszonylag szabadon forgó kötése van, és töl
tése -  a negatív karboxil-csoporttól eltekintve -  pozitív. A 
DET-molekula ezzel szemben hajlékony, a tíz szabadon 
forgó kötés miatt számos konformációja alakulhat ki. A 
két karboxil- és a két hidroxil-csoport negatív, ezért a 
DET-ből stabilabb és tömörebb szolvátburok alakulhat 
ki, különösen a 22Na atom körül. Ezen felül ilyenkor az 
elektronsűrűség mind a 32P, mind a 22Na körül nagy.

3. Miért érzékeny a 32P bomlása arra, hogy a PBA j  
vagy b királis komponensében van oldva, és miért nem 
érzékeny a DET-módosulatok kiralitására? Miért tapasz
talunk ellentétes hatást a 22Na-w«/, amely érzékeny a 
DET kiralitására, a PBA-éra nem? Ez megmagyarázható 
az oldószer és az oldott anyag között fellépő elektroszta
tikus kölcsönhatással. A foszforsav lényegében negatív 
töltésű, ezért erősebb a kölcsönhatása a pozitív PBA-val, 
mint a negatív DET-vel. A 22Na-ra itt is az ellenkezője 
igaz; töltése pozitív, ezért a negatív DET-tel erősebb a 
kölcsönhatása.

4. A racem keverékekben a bomlási sebesség miért 
nem mindig a j - é s b  - tűkörképi molekuláknál mért érté
kek számtani közepe? Cirkuláris dikroizmusnál és optikai 
forgatóképességnél mindig ezt a számtani közepet mér
jük, de a racem elegyek más fizikai tulajdonságai, mint 
forráspont, sűrűség, kristályosodás, ettől eltérnek. Ez a 
kérdés még megoldásra vár.

5. Fontosak-e eredményeink a prebiotikus kémia és 
biológiai homokiralitás eredetének szempontjából? A 
válasz nyilvánvalóan igen, habár az összefüggés nem 
közvetlen, mivel az alkalmazott oldószerek nem biomo
lekulák.

Amennyiben eredményeinket független mérések is 
igazolják, akkor sikerült rámutatnunk egy kapcsolatra a 
magfizikai kiralitás és a kémiai, illetve biológiai rendsze
rek kiralitása között. Ez nagyon figyelemreméltó ered
mény, mivel a magbomlásból származó elektronok ener
giái általában öt vagy hat nagyságrenddel nagyobbak, 
mint a kémiai vagy biológiai rendszerekben szereplő 
elektronenergiák.
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Grenács László 
BrüsszelA M ÜON-NEUTRÍNÓ CSAVARODÁSA

Egy közös kísérlet története személyes emlékekkel

Az itt vázolt kísérletek célja a hadronikus gyenge ára
mok szimmetriáinak kísérleti ellenőrzése volt. Ezeket a 
kísérleteket a ß-bomläs hőskorszaka után végeztük el, 
amely kezdődött a paritás-sértés felfedezésével és végző
dött a gyenge kölcsönhatások vektor-axiálvektor (V-A) 
törvényének kísérleti felfedezésével. Csak ezután lehetett 
egyértelműen felírni a vezető rendű hadronikus V és A 
áramok impulzusátadással arányos járulékait. Ezek az 
^indukált” gyenge áramok az erős kölcsönhatások okozta 
anomáliák. így kiváltképp alkalmasak a kitűzött célra. A 
másik motiváció a müonhoz társult neutrínó helicitásá- 
nak (sorvadásának) meghatározása. Egy kísérletsorozatot 
kellett véghezvinnünk, amely elegendő számú egymástól 
független részkísérletből áll ahhoz, hogy a jelzett kérdé
sek mindegyikére direkt módon válaszoljunk. E célra a 
p~+12C —» v^+12B befogásreakciót és a 12B /I2N —> 12C (Ga- 
mow-Teller) ß-tükörätmeneteket használtuk.

A hadronikus vektoráram töitésszimmetriája

Ha a töltésszimmetria fennáll, a neutron ( n ) —> proton (p) és az inverz 
p  -»  n átmenethez tartozó hadronikus vektoráramok V  és V , megfelelő
en, valamint a nukleonok izovektor elektromágneses árama V°, (a Meg

maradó Izovektor Áram) az izospin-áram térbeli komponensei.

( p \ V \ n )  -  ( n \ \ r \ p )  = V«. (1)

Réges-rég ismert, hogy a nukleonok izovektor elektromágneses 
árama a Dirac-áramból (y„) és a Pauli-féle mágneses tagból (oMVgv) 
tevődik össze, melynek együtthatója nem egyéb, mint a nukleonok 
izovektor mágnessége, / =  ( |l;, -  p„ -  1)/2AÍ Bohr-magneton, az erős 
kölcsönhatások okozta tiszta anomália. Az (1) egyenlet alapján, a V* 
áramok Pauli-tagjának együtthatója ugyanez a faktor, ezt nevezik gyen
ge mágnességnek, [1]

f  = v , - * . - 1 (2)
2 M

Az (1) egyenlet a Megmaradó Vektoráram (Conserved Vector Cur
rent, CVC) néven ismert. A V* Pauli-tagjának mátrixeleme és az axiálvek- 
tor Gamow-Teller-mátrix elem azonos spin/paritás kiválasztási szabá
lyoknak engedelmeskedik. Töltéstükrözésre azonban az előző páros, az 
utóbbi páraüan, interferenciájuk jelet vált a ß* -  ß" cserében. Gell-Mann 
a CVC igazolására egy fellebbezhetetlen kísérletet javasolt: Gamow-Tel-

1. ábra. Az indukált gyenge áramok tanulmányozására használt reak
ciók az A = 12 izospin multiplettben.

t?B ,2C" ,?N 311 ,:I

ler-jellegű tükörátmenetekben kell a gyenge mágnességet azonosítani, s 
azt az izovektor mágnességgel összehasonlítani. Igen esetén CVC bizo
nyítva van, oly minőségi szinten, ami emlékeztet a töltött leptonok azo
nos természetét igazoló g— 2 mágneses anomáliáik összehasonlítására.

Gell-Mann az 1. ábrán feltüntetett átmeneteket tartotta a legalkal
masabbaknak [1], A szóba jövő állapotok kvantumszámai garantálják a 
ß* tükörátmenetek Gamow-Teller jellegét és az analóg Af, átmenet izo
vektor mágneses dipólus jellegét. A kép már össze is áll. Ezen átme: 
net amplitúdójának gyenge analógját kell detektálni az átmenetekben a 
domináló Gamow-Teller-amplitúdó mellett.

Részecskefizikusok szeretnek elemirészecske-képben dolgozni. A 
fenti átmeneteknek létezik egy konzisztens leírása a szóba jövő kvan
tumszámok és dinamikai változók által meghatározott keretben |2l. A 
15,11 MeV energiájú nívó ismert szélessége (37±1 eV) meghatározza a 
mágneses amplitúdót (FM), mely az izovektor mágnesség amplitúdója. 
A ß-ätmenet szélessége meghatározza a Gamow-Teller-amplitúdót 
(Ff). Számszerűen Fs, = 2,00+0,03 és F f  = 0,516. A gyenge mágnesség
gel kapcsolatos mérhető obszervábilisokat az FU/FA arány szabja meg, 
mit Fu jelez ezentúl. A következő fejezetben csak a ( - )  jellel lesz dol
gunk. Ha CVC érvényes, azt kell várnunk, hogy

K a c -  3.88 ± 0,12. O)

❖
Sokan a 12B /12N tükörátmenetek ß-spektrumäban keresték a gyenge 

mágnesség Itatását egy 1 + (4/3) FM±  E a ß-energiäval (E) arányos ß-irn- 
pulzusátadást moduláló faktor formájában. Áthidalhatatlan nehézségek 
miatt, nullamérés hiánya, a mag Coulomb-hatása stb., az a p rio ri kicsi 
effektust (néhány százalék/MeV) nem sikerült megbízhatóan azonosíta
ni. A teljes bizalmatlanság tanúja voltam, midőn megfordultam a gyenge 
mágnesség atyjának az irodájában: az ajándékozott kísérleti diagrammok 
lekerültek az iroda faláról. E tekintetben nagyon instmktív elolvasni Te- 
legdi Bálint „Bízhatunk-e még a gyenge mágnességben?” című cikkét.

Ennek hatására a spektrummérések meg is szűntek. Nem látszott 
más lehetőség, mint a parciális pT-befogás, ahol a nagy impulzusátadás 
miatt az indukált áramok, így a gyenge mágnesség is, elsőrendű hatást 
okoznak. Nagy remény fűződött a

g + 12C —* \ A + 12B (alapállapot) G)

befogási reakcióhoz, melynek befogási állandóját először Godfrey 
mérte meg a kozmikus müonok segítségével (1949-50). Ezt felírta az 
inverz 12B —> 12C folyamat életideje segítségével, ismeretlennek hagyva a 
müon/elektron Gamow-Teller csatolási állandók arányát. Az impulzus
átadásra való korrekciót az e (12C —» l2C; 15,11 MeV) e' reakció segítsé
gével állapította meg. Erre az arányra közel egység jött ki: ez volt a 
müon-elektron univerzalitás első kvantitatív megállapítása (Godfrey- 
Tiomno-ciklus). Ezen arány mai pontos ismeretében, a befogási állandó

r c = 3,63 x lO 3 s"1 W I  
“ f7ö)1

1 +
2 M (2

= (6,18 ±  0,26) x  103 s"1

(5)

közismert jelölésekkel. Tc feltüntetett értéke a mesterséges radonokkal 
elvégzett mérések átlaga. Az impulzusátadásra vonatkozó korrekció, 
F fc f) /F fff)  túl van tanulmányozva, elméletileg és kísérletileg is. Értéke 
0,765±0,015. Az impulzusátadási faktor EV/2M  = 0,0487. Két indukált 
effektussal állunk szemben, FM és x. Van egy egyenletünk. Hagyjuk 
későbbre, a következő paragrafusra az x-paraméter meghatározását. Az 
eredmény x =  0,068±0,031. Ezzel az értékkel az (5) egyenletből kapjuk: 
1 + 12 M  = 1,212±0,030, s ebből [3, 4]

F „  = 4,35±0,62, G)

jó egyezésben

K  C.-VC -  3,88±0,1 (6)
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várakozással (3). Tehát az (1) egyenlet első tagja megegye
zik a harmadik taggal. Ez a Gell-Mann-effektus, Ez az 
egyeden példa a világon. Örülök, hogy így expliciten állít
va ez a Fizika i Szemlében jelenik meg először, ez a fak
tum eddig publikációinkban csak impliciten volt tárgyalva. 

❖
De mily sok munkába került az ar-paraméter meghatá

rozása! Ez egy nagyszabású kaland eredménye. Ehhez Te- 
legdi és zürichi csoportja, a saclay-i müon-laboratórium 
fizikusai és a louvaini kollégák kellettek. Csak a magyarul 
beszélőkből volt három állandó jelleggel, kettő rövidebb 
időre. Gyorsítókból három Van de Graaff-típusú (Louvain, 
Zürich ETH és Zürich Egyetem) és két müont termelő 
gyorsító (Saclay, Zürich).

Körvonalazzuk x  kifejezését. Ha a helicitása -V i 
(spin ellentétes az impulzussal), akkor 12B spinjének vetii- 
lete a visszalökés irányához rögzített z-tengelyre vagy m = 
0 vagy -1. Az ^-paraméter az m = 0-hoz járuló amplitúdók 
gyűjteményének és az m = -1-hez járulókénak hányadosa:

1 +-7„ E„
2 M (7)

1
2 M

A nevezőhöz járulók mind az axiálvektor-áram y5-val ará
nyos tagjai: az indukált pszeudoskalár Fp és a gyenge 
elektromosság Fu amplitúdói (megfelelő kinematikai fakto
rokkal szorozva), a nevezőt [6] már ismerjük az előző feje
zetből. Fizikusabban, x  a longitudinális és transzverzális 
amplitúdók hányadosa.

Az l2B polarizációja a visszalökési-rendszerbe, a Pj lon
gitudinális polarizáció, egy pszeudoskalár mennyiség (spin 
és impulzus szorzata), Kifejezve x  függvényként

P, -  *- (8.a)

A jelek a negatív/pozitív vM helicitásra vonatkoznak.
A 12B polarizációja a p '-hoz csatolt rendszerben, a neut

rínó irányokra, áüagolva az átlagpolarizáció:

p  = I p  1 + 2 x  (8.b)
"" 3 M 2 + x 1

ahol f j,  a p~ polarizációja, ami skalár. A (8) és (7) egyenle
tek hányadosából meghatározhatjuk x  értékét,

R ■ p j-p ^ n - — (1 + 2 x). 
3

(9)

Becm

S1 S2

ji'beam

(chopped)

20cm lb)

2 ábra. a) A visszalökődés irányára érzékeny PCD céltárgy és kísérlet elve. b) Ké
szülék: S (céltárgy csomag), Ab (abszorbens a kis energiájú béták ellen); HC (Helm- 
holtz-tekercs, S„ S2 (nyalábmonitor); 1, -  3’ proporcionális drótkamerák.

Ezt a két polarizációt kell megmérnünk. P, és Pur szi
multán mérését egy, a 2. ábrán PCD visszalökődési-irány- 
érzékeny céltárgy használatával végeztük el, mely erre a 
célra lett kitalálva és készítve. A lényeges momentumokat 
körvonalazzuk.

A beérkező müonok (kis hányada) a C (grafit) rétegben 
áll meg és ott befogódik. Ez a réteg oly vékony, hogy a 
keletkezett visszalökődő l2B ki tud lépni belőle, s „belefú- 
ródik” vagy az őt szendvicselő P  (polarizációt megtartó) 
vagy a D  (depolarizáló) rétegbe. A P réteg ezen jó tulaj
donsága a nyalábbal párhuzamos és a PCD réteg csomag 
síkjára merőleges B  mágneses mező jelenlétének köszön
hető (-20 gauss). Ha B = 0, a P  réteg is depolarizál. Nyil
ván, csak a P  rétegbe fúródó 12B ad információt. Ha a D  
hemiszférába távozó vM helicitása < 0, akkor P, PCD irá
nyú, ha > 0, akkor DPC irányú. Előző esetben a paritássértő ß-eloszläs 
következtében, a 71 számoló lesz aktív, második esetben a 72.

Ha a PCD rétegcsomagot 180°-kal átbillentjük, 71 és 72 szerepet 
váltanak, 7,,,,-tól származó ß-aszimetria érzéketlen a PCD sorrendjére. A 
p~ polarizációja más mérésből P  = 0,2. A korrigált eredmények a 3- 
ábrán láthatók. A levont mennyiségek pedig

P =  - 0,92+ 0,10

és

R = -0,516+0,041.

3. ábra. Különböző céltárgy-csomaggal és -orientációval megfigyelt l2B polarizá
ciók. P =  Ag és D  = Al. Teli négyzetek (körök) a 71 (72) mérte polarizációk. Jobb 
oldalon a mért effektus felbontása P, és PMaí komponensekre.

Látszik az indukált áramok domináló rendű hatása. Ezek hiányában 
(A-befogásban) R=  1. Ez az arány lényegében mentes a korrekcióktól, 
így tehát az x  is az.

Az átlagpolarizációt egy független kísérletben lemértük, követvén 
Jackson, Treiman és Wyld javaslatát, mely a 7t"-bomlásban született 
miion-antineutrínó helicitásának meghatározását célozta. A repülő Jt~ 
bomlásából származó longitudinálisán polarizált p~ lefékeződik egy 1 
g/cm vastag grafitlapban egy longitudinális B mágneses mező jelen
létében (4. ábra). A befogásból származó magok átlagos polarizáció
ját és mennyiséget is a 12B ß-aszimetria méréséből kapjuk. A 4. ábra 
az idevágó mérések eredménye. A Louvaini Egyetem Van de Graaff

( 10)

(11)
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4. ábra. I2B polarizációja a tartó B  mágneses mező (kilogauss) függvé
nyeként. Teli körök (teli négyszög): Van de Graaff generátor mellett 
grafit (polietilén) céltárgyban történt p“-befogást követően. Nyitott 
körök (nyitott négyzetek): a kalibrációra felhasznált polarizált 12B grafit
ba (aranyba) való implantációját követően, Van de Graaff mellett. A 
betét mutatja a kísérlet sémáját és a „kemény müonok” befogásával 
kapott Pátlaít irányát.

főtag (mint már említettük) páratlan. Ez egy másodosztá
lyú áram Weinberg [7] osztályozásában. Létezése, mint 
főakadály állna a kölcsönhatások egyesített leírásának az 
útjában. A válasz: kell egy kritikus kísérlet, mely eldönti, 
hogy az ft-aszimetria fundamentális vagy csupán prózai 
effektus-e.

A Louvaini Egyetemen beszéltem a Heidelbergben hal
lottakról s a gyakorlati elgondolásokról. Támogattak; Pi
erre Macq, Marc de Hemptinn, D. Speiser és R. Brout, 
Telegdi barátai és tisztelői, a fiatalabb nemzedékből Pál- 
ffy  László, ]. Lehmann és mások. Mivel látszott, hogy itt 
nagy lélegzetet kell venni: nekünk ítélték az intézet 4 
MeV-os Van de Graaff gyorsítóját 10 éves használatra 
(szinte hihetetlen). Spin-orientált 12B /12N magokat kellett 
termelni, kitanulni a viselkedésüket az anyagban stb.

A i2B /12N bomlásában két töltés páratlan indukált járu
lék FMés Ff 2) és egy töltés páros F*v tag (már volt róla 
szó) szerepek Ez utóbbit kicsinek becsülték: 
F ‘n -  ±(1/3) F*.

A ß-elosztäs orientált magok esetén

Wf = 1 ;P (1  + a f E)Pt + A a f EP2, 04) 

ahol P(Á) a polarizáció és a.f dinamikai paraméter,

gyorsítójánál termelt polarizált 12B végállapot ("B  (d p i  12B reakcióból) 
implantálva lett egy arany, illetve grafit lapba, B tartó mágneses mező 
jelenlétében.

Aranyban 12B spinje B = 30 gausstól felfelé „szabad”, míg a gra
fitban nem egészen. Ezen az ábrán mutatott adatok alapján meggyő
ződhetünk, hogy a ^ “-befogásban született l2B polarizációja 7,5± 
0,07%. Figyelembe véve a p" kezdeti polarizációját (külön mérések 
alapján P = 0,20) és más apróbb korrekciókat, kapjuk az átlagpolari
zációt.

a. =
F + FM 1 M ■K

(í)

3 M
(15)

Ha az említett ftVft aszimetriáért F® lenne a felelős,—(2)
Ff ~ 1,5 Fm lenne, numerikusán, Fp‘ elhanyagolásával

a , -  ±3 06)

Palag -  0,452±0,042. (12)

Ebből és az R értékéből nyerjük az

*  = 0,26±0,06 (13)

átlagolt eredményt. Nagyon is látszik az indukált 
gyenge áramok domináló rendű hatása (x=  1 lenne 
ezek nélkül). Örvendetes tényként megjegyzem, 
hogy az átlag polarizációt egy japán csapat is lemér
te néhány évre rá grafit-egykristályt használván. Az 
eredményük, PälUlf = 0,456±0,047, jól egyezik a mi
énkkel.

Az axiálvektor-áram 
töltésszimmetriája

Telegdi a 60-as évek derekán előadást 
tartott Heidelbergben a barion-oktettek 
áramairól. A vita során kialakult egy esz
mecsere a másodosztályú áramokat illető
en. A ß* Gamow-Teller-átmenetek a ft- 
aszimetriái tetemesek és szisztematiku
sak, ezt széleskörűen a másodosztályú 
áramok létezésével magyarázták. Az axi- 
álvektor főáram mellett létezhetne egy 
CV<7VY5 áram tag, melynek amplitúdója 
(F[,2>) páros a ß+-ß ” töltéscserére, míg a

5. ábra Polarizált/irányított 12B termelése, a) “ B (d,p) 12B reakciósíkja felülről, b) az im
plantációs céltárgy és a p-detektáló teleszkópok oldalról.
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6. ábra. Ezüstbe implantált 12B megtartott polarizációjának mérése a 
tartó B  mező függvényeként (gauss egység). A fel/le ß-aszimetria 
(1+P)/(1-P)-1 -  2P.

értéket várnánk (ezentúl nem írjuk ki a 10'VMeV egysé
get). A gyakorlatilag hasznos ü-tartományban pár száza
lék effektust okozna az egységhez képest. Megint egy 
indirekt módszerről van szó.

Az 5. ábra körvonalazza a polarizált magok termelé
sét. A Van de Graaff generátorból érkező 1,5 MeV-es de
utérium-nyaláb hatására a HB céltárgytól -  a nB (d:p ) 12B 
folyamat révén -  12B termékmagok -  8 cm repülési út 
után beépülnek egy implantációs céltárgyba (—20 mm 
átmérő). A szóban lévő magreakcióban l2B a reakció sík
jára merőleges P polarizációval születik. Egy megfelelő 
tartó B mágneses mező jelenlétében az implantált 12B 
(legalább részben) megtartja polarizációját. A (14) egyen
let alapján, a sík fölé és alá helyezett P-számlálók segítsé
gével P megmérhető. A 6. ábra mutatja az ezüstbe im
plantált 12B-aszimetriáját, ami kétszerese P-nek, B függvé
nyeként, a jelzett kinematikai feltételek mellett. A B > 25 
gauss tartományban 12B spinje szabad (Paschen-Bach- 
effektus), és -10%. Szerves anyagokban (műanyag, haj
lakk,...) |P| < 1CT'. Ezek szolgáltak nullamérés gyanánt. 
Közel lOVs P-számlálással a P ~ 10% effektus mérése 
könnyed feladat. A geometriai aszimetriát B = 0 mellett 
lehetett mérni. Méréseinket E szerint is osztályozhattuk. 
Kezdődhettek a kísérletek. Első és indirekt mé
résünk, a (14) egyenlet második tagját tanulmá
nyozva,

adja Au_E értékét. Ezzel a kvázi-direkt eljárással ismét 
egy nullaeffektus jött ki,

a . = 0±0,27.

Ez időben jelentette be az Osaka-csoport indirekt mód
szerrel kapott eredményét:

a_ = 3,1 + 0,6

es

a t = 2,1 + 0,7.

Ez értelmezhetőnek tűnt a_ (15)—(16) egyenletek alapján: 
egy kicsi töltésfüggetlen P;‘n = 0,5 és P,'2’ = FM. Egy, a 
Princetonban dolgozó csoport eredménye, melyet az A = 
19 rendszerben kaptak, F f '  ~ 2 FM megerősítette ezt. 
Tért hódított a másodosztályú áramok létezésének gon
dolata.

Kigondoltunk egy önkalibrált direkt módszert. Legyen 
tisztán polarizált 12B (eredeti polarizáció P0 *  0, eredeti 
polarizáltság Aq = 0) implantálva egy olyan közegben, 
ahol a ü(1,0) és f ( - l ,0 )  frekvenciái nem degeneráltak, 
például egy Mg-egykristályban. Az (1,0) rezonancia-át
menet rezonáns telítésével, ami Pj/4 polarizáció-veszte
séggel jár, A = -3 /4  P0 polarizáltságot generál. így az el
oszlás

W = 1 -  —P P -  —P a  E P*M ,o 1 4  ■‘ o ■* 1 ^  j f o u. c, r 2 .

Újabb implantálás után a másik átmenetet telítve 

3 3W  — 1 — — P P  + —P  öl E  P-1,0 1 ^ r 0 r i 4  t) ^  n r 2'

A polarizációvesztés mindkét esetben ugyanaz, az indu
kált polarizáltság azonban ellentétes jelű. A két aszimetria 
méréséből készített különbség osztva az összeggel adja a 
P0aE  paramétert. Mivel P0 ugyanazzal a készülékkel, 
ugyanazon háttérzaj mellett stb. van mérve, önkalibrált 
eredményt kapunk. A nullaeffektus mérését hajlakkal

a -1,3±1,7

7. ábra. Polarizáltság-impulzus korreláció koefficiensek 12B /I2N mágneses nívói a 
tartó B mező függvényeként. Balra fent: ,2B bomlásában mért aszimetria (ß-ener- 
giára átlagolva) vs. B. Lent: (±1 -  0) rezonanciák A »  P  esetén (ez a „majdnem 
direkt” módszerrel kapcsolatosan releváns).

értéket adta, ami nem fért bele a kigondolt, 
(15)—(16) egyenletek által leírt képbe.

Ezek után a polarizáló tagra tettük a hang
súlyt, ez egy kísérleti anomália, direkt módon 
kötve a minket érdeklő paraméterhez.

A deutérium-energia alkalmas megválasztá
sával l3B lehet főleg polarizált (A «  P), de lehet 
főleg irányított is (A »  P). Az előbbi esetben a 
ß-eloszläs konstans (P) tagja a domináns, ez 
szolgál az esetleges szisztematikus effektus de
tektálására. Második esetben Aa_E érvényesül. 
A felső, illetve alsó teleszkópban mért effektu
sok összegének és különbségének hányadosa
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8. ábra. Polarizáltság-impulzus korreláció koefficiensek UB /I2N bomlá
sokban. Ha a CVC-implikált gyenge mágnesség CWM), melyet már is
merünk, egyedül hatna, a a , = ±1/3 lenne. Az eredményekből kiolvas
ható, hogy /v e n  kívül más töltésfüggő hatás nem já ru l e koejficiensek- 
hez, és hogy a töltésfüggetlen azaz elsőosztályú íj,1’ járulék a gyenge 
mágnesség abszolút értékével egyenlő méretű.

lefújt Mg-kristállyal végezzük el. Az eredmény fellebbez- 
hetetlen [8]:

a_ = -0,07+0,30.

Az eljárást Telegdi „polarizáltság-kapcsoló”-nak nevezte 
el. Felix Bloch küldött néhány sort, mondván, hogy érté
keli a találmányt.

Telegdit kinevezték Zürichbe. Elhatározta, hogy döntő 
kísérletet hajt végre, Louvain kontra Osaka, amire meghí
vott. A polarizáltság kapcsoló elvét használta, de az NMR 
telítés helyett a „spontán nívókeveredés” jelenségét alkal
mazta.

A 7. ábra segítségével könnyebb a magyarázat. B = 45 
gaussnál l2B m = 1 és m = 0 állapotai kereszteződnek, e 
nívók népességei egyenlőkké válnak, B = -45 gaussnál 
ez történik azm = - l é s m  = 0 állapotokkal. Ezekkel járó 
polarizációvesztés jól látható a bal felső diagrammon. A 
rezonanciák különbsége az eredeti polarizáltság nem
zérus volta miatt van, ami nem zavarja az eljárást. Tehát a 
két rezonancia mélységéből kapott különbség, illetve 
összeg adja P0a_Eértékét. Végezetül

a_ = 0,24+0,40

érték jött ki [9]. Döntés Louvain javára! Konfliktushelyzet
ben voltunk. Csak azt mondhattuk a_ direkt méréseink 
alapján, hogy a másodosztályú áramokat „igazoló” méré
sek hibásak. A választ az a, direkt mérése fogja megadni 
(lásd a (15) egyenletet).

Ekkortájt jött a nagy hír: amerikai, japán és francia 
elméleti fizikusok, gondos modellszámolása alapján a töl
tésfüggetlen F™ nem kicsi, hanemJnkább nagy, innen 
jön a_ nulla-értéke. Kiderült az ég, F~ -  /y 11 örömtelje
sen Telegdi és a mi számunkra.

Telegdi egy Zürichben rendezett konferencián Wein
berg jelenlétében összegzett: másodosztályú áram  
nincs. Előadása végeztével az Osaka-csoport ott hely
ben visszavonta eredményét, áttért a direkt módszerre, 
melynek eredménye megegyezett Louvain-Zürich-cso- 
portéval.

Pár napra rá, Telegdi egy könyvet kapott ajándékba 
Weinbergtől. Az első oldalon egy középkori lovag pán
célingben, véres pallossal a kezében, lábánál egy szét
vágott sárkánnyal, Weinberg gyerekeinek műve. A lo
vagra VAL (Valentine = Bálint), a sárkányra „másodosz
tályú áram” volt írva. Ez a már elmúlt, kalandos izga
lomra utalt.

Ezek után jött a kísérlet 12N bomlásában, a louvaini 
Van de Graaff generátor mellett. A 10B(3He,n)12N reakci
ót használtuk polarizált l2N (P  ~ 20%) termelésére. E 
reakció kis hatáskeresztmetszete miatt nagy intenzitású 
3He nyalábra volt szükség. A 10B produkciós céltárgyat 
egy forgó kerék karimájára párologtattuk. így oldottuk 
meg a nyaláb által termelt hő elvezetését. Az eljárás 
többi részlete a Zürichben használttal volt azonos. Az 
eredményt [10] a több direkt módszerrel kapott ered
ménynyel együtt:

a , = -2,73±0,39 09)

a 8. ábra mutatja. A (15) egyenletre, no meg a gyenge 
mágnesség ismert (5) értékére támaszkodva az olvasó 
rögtön belátja, hogy a gyenge mágnességen kívül más 
töltésfüggő járulék nincs jelen. Azaz T7® < 0,1 Fu . Ezzel 
ért véget a másodosztályú áramok mozgalmas története. 
Időközben, több kutató -  közöttük Vatai [11] -  kimutatta, 
hogy az ftVft’  aszimetriáért a szóba jövő átfedési integrá
lok töltésfüggősége a fő felelős. Erről az oldalról is lezá
rult az ügy.

A 8. ábra, mely Gell-Mann irodáját díszíti, a Gell- 
Mann-effektus második elve. Másképpen az 1. egyenlet 
az anomáliák szintjén bizonyítva van.

❖
Az axiálvektor-áram yMy5 Dirac-tagja mellett fellép egy 

járulék, az indukált pszeudoskalár q y8. Ennek Fp alak
faktora meghatározható az ^-paraméterből, mivel FM és 
Fe értékeit ismerjük.

Az eredmény

F„ = 0,93+0,5,

megegyezik azzal a képpel, miszerint az axiálvektor- 
áram megmaradó áram. Az indukált pszeudoskalár lé
nyegében a magon belüli virtuális 71' és a p~ megsemmi
sülésével kapcsolatos. Nullatömegű részecskék világá
ban (csavarodási szimmetria) n nem bomolna, s ez a 
járulék nem lenne jelen, az axiálvektor-áram Dirac-for- 
májú lenne. Ezen áramjáruléknak részletesebb tárgyalá
sát, a meglévő indirekt meghatározásokat beleértve, 
mellőznünk kell. Olvasónak az irodalom felé kell for
dulnia. Annyit azonban itt is meg kell jegyezni, hogy 
x-nek az egységtől való eltérésért főleg /•’_ a főfelelős. 
Tehát egy direkt módon meghatározott, főáram hatású 
anomáliáról van szó.
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A müon-neutrínó helicitása

Az elektronhoz csatolódó neutrínó helicitását (csava
rodását, azaz a spinnek impulzushoz viszonyított állását) 
Goldhaber és munkatársai határozták meg egy erre kivé
telesen alkalmas /C-befogás reakcióban:

e + 152Eu ’" -> v ,+  l52Gd*.

A Gd* végtermék longitudinális polarizációját (P) hatá
rozták meg a deexcitációs y-foton cirkuláris polarizá
ciójának méréséből, amiből direkt kapták a helicitást. 
Az adódott, hogy a helicitás negatív: az elektron-neut
rínó spinje az impulzussal ellentétes irányú (tehát bal
csavar).

Miután kitudódott, hogy az elektronhoz és a müonhoz 
csatolt neutrínó különböző, számos kutató célul tűzte ki 
az utóbbi helicitásának meghatározását. Ez az e/\i vi
szony kutatásának keretébe tartozik, mely, mint tudjuk, 
széles és nagy skálán zajlott. Gondolunk itt a müon g-2  
mágneses anomáliájának és a müonium-atom hiperfinom 
állandójának precíziós mérésére, melyeket Telegdi vég
zett el. A vM helicitására irányuló első mérések egyike 
sem vezetett fellebbezhetetlen eredményhez. Az első 
kísérletet az Ararát hegyén végezték el szovjet tudósok, 
kozmikus müonokat használván.

Mi is egy kivételesen alkalmas befogás-reakcióba fek
tettük reményünket,

p" + l2C — + l2B (alapállapot).

E két reakció kvantumszámai azonosak, 0 —»1 (nem). Ha 
az impulzus-skála különbözőségétől eltekintünk, hason
más kísérletekről beszélhetünk. Az utóbbiban azonban 
felmerül egy prózai effektus, amiről beszélnünk kell. 
Mialatt a pT + 12C —> v(1 + 12B befogás során tíz 12B (alapálla
pot) születik, az alatt születik egy gerjesztett I2B‘ is, mely 
y-kaszkádolás után kerül l2B alapállapotába. Ez a nemkí
vánatos kisebbségi láncolat (részben) depolarizált 12B 
(alapállapot) jelenlétéhez vezet. Biztos azonban, hogy az 
ebből eredő korrekció nem perdöntő. Ugyanis a 
2/(2 + 2^) faktorral korrigált P, már igen közel van a lehe
tő legnagyobb értékhez, P, = -0,95±0,10 (10. egyenlet).

Mivel Telegdi még a korrekciókban is a direkt mérés 
híve, meghatározta a legfőbb kisebbségi láncolatban a vM 
és a deexcitásos y-sugár közti iránykorrekciót (!), s ebből 
a pertinens korrekciót. A többi, kevésbé intenzív csator
nák esetén magfizikai becsléseket használunk. Végül a 
kísérleti eredmény:

P, = -1,01 ±0,10,

melyből a helicitás

K , = -i,o ,

azaz a müon-neutrínó spinje és impulzusa ellentett irá
nyú (balcsavar), 10% hibával, azonosan az ezt elektron
neutrínóra kimutató a Goldhaber-kísérlet elektron-neutrí
nóra nyert eredményével (20% hibával).

Telegdi Bálint hazai vizeken

Telegdi és Goldhaber közösen kapták meg a Wolf- 
díjat. Laudációikban szerepelt a neutrínó-helicitás megha
tározása. Egyiknek emez, másiknak amaz. Egy újabb 
szép fejezet a fizikában, mely ráadásul méltó elismeréssel 
lett lezárva.

A g“ + ,zC —> Vy + 12B (alapállapot) reakcióban elvégzett polarizáció
mérések mintha kinyitottak volna valami csapot, amiből áradnak az 
indukált áramok, a gyenge mágnesség és az indukált pszeudoskalár. Az 
irányított !ZB /I2N tükörmagok bomlása arról tanúskodik, hogy a másod
osztályú gyenge elektromosság a jó formátumú gyenge mágnesség 
mellett elenyésző, ha egyáltalán létezik a természetben. Ez jutott be az 
alapkölcsönhatásokról alkotott képünkbe: csak elsőosztályú megmara
dó áramok léteznek, no meg az L (left) betű a Standard Modell mögött 
álló SU(3) x  SU(2) x  U (l)  szimmetriában.

Sok részletről beszéltem, érzékeltetni akartam az olva
sóval, mennyi relációt kellett földeríteni a dolgok között 
a célba érés érdekében. Egy h.c.p. egykristályt milyen 
tengelyirányítással kellett elhelyezni egy mag spinjéhez 
viszonyítva, s még sorolhatnám őket. A fizikai dolgok 
közti relációk, akárcsak mint a matematika dolgai közti 
(.Descartes álma), szépérzést okoznak. Ez sokáig élteti a 
résztevőket. Idő múltával azonban a stmkturált dolgok 
emléke elmosódik, valami fázisátalakulás jön létre, így a 
jó eseményekre és jó emberekre való visszagondolás 
kellemes érzelemszövetté alakult át. Köztünk a legmág
nesesebb személyt illetően pedig, itt Telegdi Bálintra 
gondolok, az egész kollektíva szívében el nem múló ba
rátsággá alakult át. Ez is szép.

Ez az írás a brüsszeli Magyar Nagykövetségen készült, Szilágyi Kati 
közreműködésével, amiért, hálás köszönetét mondok. Ő tette lehetővé, 
hogy ez az írás -  ugyan lapzártakor beérkezve -  mégis megjelenhessen
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A KÍSÉRLETI f iz ik a  in t e l l e k t u á l is  t a r t a l m a

Tapasztalataira szerint az Atlanti-óceán mindkét part
ján, bármelyik egyetemen a legjobb fizikushallgatók el
méleti fizikusok akarnak lenni. Nagyon ritka, hogy olyan 
nagy tehetség, mint Gell-Mann vagy Cabibbo, kísérleti 
fizikusként akar karriert csinálni. Nyilvánvaló, hogy ez 
komoly veszteség a fizika számára, amely elsősorban 
természettudomány. Gyakran töprengtem is azon, hogy 
melyek ezen sajnálatos helyzet okai, hiszen ezeket feltár
va, talán orvoslásra is tehetnénk javaslatot.

Két okot is találtam. Az első az a mód, ahogyan a fiz i
kát gyakorlatilag mindenütt tanítják. Bár két modell is 
létezik, A és B, a hallgatókkal egyik sem érzékelteti a 
fontos kísérletek szellemi tartalmát. Az A modell szerint 
előadásokon a hallgatóknak azt mondják, hogy volt egy 
(név szerint meg is említett) zseni, aki előre megjósolt 
két megfigyelhető mennyiség között egy fontos y (x )  
összefüggést és hogy ezen jóslatot azután ragyogóan 
igazolták a (meg nem nevezett személy(ek) által vég
zett) kísérletek. A B modell szerint kijelentik, hogy 
(meg nem nevezett) kísérletező tudósok megfigyeltek 
egy olyan y (x )  összefüggést, amelyet a megfigyelés 
idejében nem tudtak megmagyarázni, de jött egy zseni 
(névvel) és felállított olyan elméletet, amely a megfigye
lésekkel tökéletesen összhangban van. Egyik esetben 
sem érzékelheti a hallgató, hogy mekkora szellemi telje
sítmény volt az, amin a kísérletező tudós eredményessé
ge múlott.

Ennek illusztrálására álljon itt két példa: (1) Okun kitű
nő könyvében („Leptonok és kvarkok”) ritkán írja le ma
gukat a kísérleteket és bár a szerzőket idézi, csupán az 
eredményeket összegezi („azt találták... ”). (2) Az MIT-n 
valamikor egy Jelentős kísérletek a modern fizikában” 
című kollégiumot tartottam, amelyet fiatal hallgatókon 
kívül idős teoretikusok is látogattak. Az utóbbiak közül 
számosán először hallották, hogy milyen módszerrel ha
tározta meg Willis Lamb a róla elnevezett színképvonal
eltolódást és mennyi csodálatos ötlet kellett ezen cél el
éréséhez. Márpedig csak így tudták megállapítani, hogy a 
Lamb-kísérlet elvégzése ugyanakkora szellemi teljesít
mény, mint annak kvantumelektrodinamikái magyaráza
ta. (Ennek a példának egyébként „szépséghibája", hogy 
Lamb kiváló teoretikus is volt!)

A fent említett visszásság másik, teljesen eltérő okát az 
úgynevezett „apakép elmélet” írja le. Az egyetemen min
den fizika-előadás -  tekintet nélkül a címére -  gyakorlati
lag teoretikus. Az elméletet oktató elméleti fizikusok 
rendszerint tudják, miről beszélnek -  a kísérleti fizikusok 
viszont gyakran nem. A hallgató (aki esetleg maga nem 
érti az elmondottakat, de többnyire abban biztos, hogy 
az előadó sem) azt gondolja magában: „Nem őrá (itt jön a 
kísérleti fizikus neve), hanem inkább arra a másikra (az 
elméleti fizikus neve) szeretnék hasonlítani” .

Előadás a CERN-ben 1990. november 1. A szöveget a szerző küldte el a 
Fizikai Szemlének.

Telegdi Bálint
Kaliforniai Műegyetem, Pasadena

Hogy tudnánk ezen javítani? Kétféleképpen: Először is 
arról kellene gondoskodni, hogy minél később váljék 
külön a jövendő kísérleti és elméleti fizikusok oktatása. 
Ez szervezési, nem felfogásbeli probléma. Másodszor: 
olyan előadásokat kell tartani, amelyek során a legjelen
tősebb -  többnyire virtuóz módon elvégzett -  kísérlete
ket részletesen elemezzük. A következőkben néhány, 
ebbe a kategóriába sorolható kísérletről fogok beszélni, 
természetesen rövidebben, mint ahogy az egy egyetemi 
előadás keretében lehetséges lenne. Mellőztem olyan 
kísérleteket, melyek (legalább is remélhetően) általáno
san ismertek és úgy gondolom, hogy néhány kellemes 
meglepetéssel is tudok szolgálni. Kronologikus sorrend
ben négy kísérletet ismertetek.

A fénysugárzás dipólus-jellegét kimutató 
Selényi-féle kísérlet

1911-ben egy fiatal magyar fizikus, Setényi Pál kísérle
tileg kimutatta, hogy az optikai sugárforrásból nagyszögű 
fénynyaláb lép ki, és a fénysugarak nagyszögű interfe
renciája megvalósítható [1], A „nagyszögű” az emisszió 
helyére -  mondhatnám: a sugárforrás közelzónájára vo
natkozó -  megállapítás! Annak idején nagy vita folyt ar
ról, hogy megvalósítható-e ilyen interferencia. (Számom
ra ennek a kétkedésnek nincs értelme, mivel az interfe
rencia relativioztikusan invariáns fogalom: ami az egyik 
koordinátarendszerben nagyszögű, egy másikban kisszö- 
gű lehet.)

Selényi egyszerű kísérleti berendezését az 1. ábra mu
tatja. A PR prizma és a vékony M  csillámlemez között 
olyan fluoreszkáló zselatinhártya van, amelynek vastag
sága kicsi a fény hullámhosszához viszonyítva. Koncent
rált sugárnyaláb hatására a hártya kis foltja fluoreszkál, és 
az ábrán nem látható kézi spektroszkóppal észlelhetők 
az L, illetve II. sugár interferenciájaként létrejövő csíkok. 
(A spektroszkópra azért van szükség, mert a fluoreszcens 
fény messzemenően nem monokromatikus.) Selényi ezt 
az elrendezést azért választotta, mert tisztában volt azzal, 
hogy a nagyszögű interferencia létrehozásához a fényfor
rásnak kétdimenziósnak kell lennie és a tükörrel ponto-

1. ábra A Selényi-kísérlet vázlata. A csillámlemez és az üvegprizma 
közt vékony, fluoreszcens zselatin-réteg van.
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2. ábra. Michelson „Foucault kísérletének” felülnézete az A .. .F tükrök
kel. AD = FF = 67 m, AF= DE= 37 m.

san párhuzamosan kell elhelyezkednie. Céljainak körül
belül X/7 vastagságú zselatinréteg felelt meg.

Amikor Selényi 1938-ban jobb feltételek mellett megis
mételte kísérletét [2], a következő eredményeket kapta:
(a) a 9 = 45°-nál észlelt minimumok sohasem teljesen sö
tétek; (b) ha viszont polarizációs szűrőt helyezett közbe 
úgy, hogy az E fényvektornak csak a beesési síkra merő
leges komponensét engedje át, akkor az interferenciacsí
kok kontrasztosabbak, a minimumok pedig teljesen söté
tek lettek. Az analizátor 90°-os elforgatása után a csíkok 
teljesen eltűntek.

Ezek az észlelések bizonyítják, vagy legalábbis kon
zisztensek azzal, hogy a fluoreszcens fényt elektromos 
dipólusok bocsátják ki. Helyettesítsük a véletlenszerűen 
orientált dipólusokat három egymásra merőleges függet
len dipólussal. Az ábrán nem látható első dipólus a rajz 
síkjára merőlegesen rezeg. Az I. és II. sugármenti ampli
túdója egyenlő, tehát az interferenciaképben most töké
letesen minimumok észlelhetők. A másik két dipólus (1. 
ábrán 1 és 2) nem hoz létre interferenciát, mert az 1. 
számú nem sugároz az I. sugár, a 2. számú pedig a II. 
sugár irányában.

Ez az egyszerű okfejtés magától Selényitől származik, 
aki gúnyolódik is [3] azokon a teoretikusokon [4], akik a 
magyarázathoz bonyolult matematikai apparátust vesz
nek igénybe, pedig, „ez a kísérlet maximálisan fé l nap 
alatt elvégezhető, és képletek nélkül, néhány sorban meg
magyarázható".

A Föld forgásának kimutatására alkalmas 
Michelson-féle optikai kísérlet

A 40-es években, amikor végzős hallgató voltam az 
ETH-n, elméleti fizikai tudásunk legnagyobb részét G. 
Joos egykötetes, „Theoretische Physik” című tankönyvé
ből merítettük. A könyv leír egy forgó alaplemezen fel
épített interferométerrel elvégzett interferencia kísérletet 
(Sagnac-kísérlet) és „a Coriolis-erő optikai analogonfá- 
ró l” beszél. Ezen évekig törtem a fejem (hiszen az állítás 
ellentétben állt a Mach-elwel), és sok mindent összeol
vastam erről a témáról. így jutottam el Michelson csodála
tos optikai „Fouconlt-ingájához’’.

Tekintsünk az co szögsebességgel forgó, Föld felületén 
lévő, két közeli délkörrel és két (J>-5(j> és cJj-t-Stf) szélességi

körrel határolt szférikus téglalapot, amelynek kerületén 
két, egyetlen forrásból kiinduló és ellentétes irányban 
haladó fénysugár interferál. Michelson 1904-ben [5] azt 
jósolta -  kétségkívül az akkor még érvényesnek hitt sta
cionárius éterelméletből kiindulva - , hogy az interferen
ciacsíkok eltolódása

. 4 A co . ,A = —------sinó m
A c

számú csík, ahol A a fényút által körülfogott terület.
Nyilvánvaló általánosítással a képlet a következő alak

ra hozható:

A -  2 f ® . * .  (2)
X J c

Látjuk, hogy itt egy t/c-rendű hatással van dolgunk, 
ezért nem érdekes, hogy alkalmazzuk-e a relativitáselmé
letet vagy sem.

Sagnac 1913-ban ilyen forgó interferométerrel el is 
végezte a kísérletet, és igazolta a fenti összefüggést [6]. Ő 
a A eltolódást álló berendezésben létrejövő csíkrendszer
hez képest egyszerűen meg tudta határozni.

Michelson viszont, aki 1925-ben Gale-lel és Pearson- 
nal közösen végezte el az általa 1904-ben javasolt kísérle
tet [7], természetesen nem állíthatta meg a Föld forgását. 
Hát akkor hogyan fogott k i az ördögön?

Először is egy Chicago melletti telepen evakuált csö
vekből igazán gigantikus interferométert épített (2. áb
ra), amelyben két különböző nagyságú téglalapot körül
fogó fényút közül a hosszabb ADEFés a rövidebb ADCB. 
Mivel a forgás következtében fellépő A eltolódás arányos 
a fényút által körülzárt A területtel, ezért a kisebb fény- 
utat referenciaként használhatta, ily módon szimulálva az 
co = 0 esetet.

Felvetődik az a kérdés, hogyan küszöbölhető ki a tük
rök jusztírozási hibájából eredő relatív eltolódás. A gon
dolatmenet a következő: mindkét fényútban interferen
ciától vagy forgatástól függetlenül a fényforrás két -  egy 
direkt és egy reflektált -  képe jön létre. A kettő között 
félúton vizsgálható az interferenciakép, közepén a nulla
dik rendű interferenciacsíkkal. Mind a rövid, mind a 
hosszú fényúthoz tartozó centrális csík pontosan félúton 
lenne a direkt és a reflektált kép között ha a Föld nem 
forogna.

Ideális esetben a két kettős kép egybeesik. Amennyi
ben pedig nem, úgy -  ezen hibát kiküszöbölendő -  az 
észlelő távcsövet a forrás két képére állítják be, és a köz
ponti csíkok látszólagos eltolódását korrigálják a két 
fényúttól eredő képek átlagos helyezte eltérésének meg
felelő mennyiséggel. A kísérlet során végzett 13 észlelési 
sorozat eredményeinek átlagértéke a következő volt:

A = 0,230 + 0,005 
ami összehasonlítható a megjósolt

A = ^  f  03 sin<)> = 0,236 (2)
X c

értékkel (X = 570 nm, (|) = 4l°46’).
A Michelson-Sagnac-effektus ma már nem csak tudo

mányos érdekesség, hanem alapja az inerciális navigá-
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I= í >  J(c)

PB- ----------- <■ ■ - - X ^ 1--------------► P.,
AB*) A P

P, --------- —  i
A

3. ábra. Perdületmegmaradás a GGS-helicitás-kísérletben.

dóban széles körben használt lézer-giroszkópnak. Ebben 
A-skáláról v-skálára térnek át, amivel jelentékenyen nö
velik az érzékenységet. Forgógyűrűs lézerben a két egy
mással szemben haladó nyaláb n-hez tartozó (L = nX) 
két sajátmódusának frekvenciakülönbsége Av = v/X.  Ha 
a két nyalábot interferáltatjuk, akkor

~ v , R 2 v — = 4n  — v 
c X E

frekvenciájú lebegés jön létre. Itt R a (köralakú) gyűrűs 
lézer sugara, r>E~ 10-5 s '1 a Föld forgási frekvenciája. Ha 
például R ~  1 cm, akkor Í2 -  1 Hz adódik, ez pedig jól 
észlelhető hangfrekvencia. Ilyen berendezés ma már a 
kereskedelmi forgalomban kapható.

A ve elektronneutrínó helicitásának 
közvetlen meghatározása,
Goldhaber, Grodzins és Sunyar mérése

1957-ben, amikor felfedezték a tükörszimmetria hiá
nyát (paritássértést) a béta-bomlás során, lényegében 
minden perdöntő kísérletben elektronok vagy pozitro
nok szerepeltek. Megállapították, hogy e = eh balcsavar 
(és e~ = e. jobbcsavar), de nagyon izgalmas kérdés ma
radt, hogy vajon v = v b (és v .), vagy pedig v = v( (és 
v = v b). Itt a b, illetve j  index jelzi, hogy a részecske 
bal-, illetve jobbsodrású (a helicitást a h = (Ő • ű/c) kép
let szerint definiálva). Technikai fogalmazásban (e,„ v )  
„vektor-axiálvektor csatolásnak” (e,„ v ;) pedig „skalár- 
tenzor csatolásnak” felelne meg. A kérdés eldönthetővé 
vált, amikor a polarizált neutronok bomlásában [7] meg
nyilvánuló korrelációkat tanulmányozták [7], illetve ami
kor -  ezzel körülbelül egyidőben -  közvetlenül megmér
ték a kibocsátott neutrínók helicitását.

A neutrínók helicitását nem lehet -  mint az elektrono
két -  a polarizált elektronokon történő szórással mérni, 
mivel a neutrínók kölcsönhatása gyenge; valami teljesen 
új ötletre volt szükség.

M. Goldhaber nyomán tekintsünk egy JA = 0 spinű A 
anyaatommagból kiinduló bomlási láncot, amelyben egy 
B* (JB* = 1) gerjesztett állapoton keresztül keletkezik a 
végső B leányatommag (JB = 0).

A teljes folyamat a következő:
A + e (e“-befogás) —> B* (legerjesztés) -» B (alapálla

pot) + y.
A lendület és a perdiilet megmaradását grafikusan 

ábrázolhatjuk, ha feltesszük, hogy v = vh (J. ábra).
A B* gerjesztett atommag repülési irányába kibocsátott 

foton balsodrású (y = yh), azaz az emittált neutrínóval 
azonos helicitású. Nyilván ugyanez a helicitásátadás kö
vetkezik be, ha v = (A rajzon mindkét estben azonos

energia felszabadulását tételeztem fel). Kísérletileg tehát: 
(a) mérni kell a kibocsátott y-sugár cirkuláris polarizáció
ját, (b) meg kell győződni arról, hogy iránya a P /f-éval 
azonos. Az (a) lépés viszonylag könnyéi, analizátorként 
mágnesezett vasat kell használni. A (b) lépés már nehe
zebb: erre a célra „rezonancia-fluoreszcenciára” van 
szükség.

Tegyük fel, hogy a laboratóriumban nyugalomban 
lévő, Eo gerjesztési energiájú B* atommag által kibocsá
tott fotont a B atommag fogja szórni. A visszalökődés 
miatt a foton £, = cpy energiája kisebb lesz mint új,; köze
lítőleg

Az abszorpció során az atommag újból visszalökődik, így 
a gerjesztésre fordítható energia

tehát a rezonanciafeltétel £()2 / M  c2 mértékben nem tel
jesül. Amikor B* előrerepülés közben bomlik, (lásd a 3- 
ábrán) a rezonanciafeltétel ismét teljesül (feltéve ha pv
-p y .

Kis gondolkozás után rájövünk, hogy egyszerre több 
különleges feltételnek is teljesülnie kell ahhoz, hogy a 
kísérletet végrehajthassuk, ezek:

(a) a 0 —> 1 —> 0 spinszekvencia;
(b) a 0’  —> 1” —> 0+ spinparitás-szekvencia. Ha azt akar

juk, hogy B* gyorsan, azaz repülés közben bomoljék, 
ennek A1-típusú a-bomlásnak kell lennie (a B alapálla
potban a spinparitás szinte elkerülhetetlenül 0+) -  azaz 
B*-ra 1" igaz; ha pedig azt akarjuk, hogy az e-befogás 
megengedett legyen, akkor M-nak (T-nak kell lennie;

4. ábra. A GGS-helicitás-kísérletben használt berendezés.
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(c) a cpv és az E,, energia legyen lényegében azonos; 
továbbá

(d) ezek az energiák legyenek nagyok (néhány száz 
keV), hogy ne lépjen fel Mössbauer-effektus, és legyen 
mód polarizációs analízist végezni;

(e) a stabil B atommag nagy gyakoriságú izotóp le
gyen, hogy azt a gyakorlatban szórási céltárgyként hasz
nálhassák.

A-nak 152raEu-ot és ß-nek 152Sm-ot alkalmazva minden 
követelmény teljesül. Felhívom a figyelmet arra, hogy 
annak idején még csak Goldhaber és munkatársai ismer
ték ezt a bomlási folyamatot.

Napoleon1 szerint: „Isten az erősebb hadsereg oldalán 
á ll”, én meg az mondom, hogy Isten mindig az ötlete
sebb kísérletező oldalán áll.

A 4. ábra Goldhaber és munkatársai által használt 
berendezést mutatja. Az általuk kapott hv = -1+0,3 ered
mény alapján kijelenthetjük, hogy az e-rieutrínó balsod
rású.

A müon-neutrínó helicitásának meghatározása 
Grenács és munkatársai által

B. Pontecorvo jött először arra rá, hogy a müon-befo- 
gás folyamata teljesen analóg az e-befogáséhoz. Közel
fekvő tehát az a próbálkozás, hogy az előbbiekben leírt 
GGS-kísérlethez hasonlóan megmérjék a v M helicitását. A 
hasonlat azonban sántít, mert a p-befogáskor felszabadu
ló energia sokkal nagyobb bármely En atommag-gerjesz
tési energiánál. így tehát teljesen új módszert kellett ke
resni B* longitudinális polarizációjának meghatározására 
még akkor is, ha ugyanazt a spinszekvenciát tételezzük is 
fel. Vegyük a következő bomlási láncot:

A(0+) + p - ß ( D  + v M
ß (D  -> C(0+) + <f + VC; C= A

ß-nek P-irányú longitudinális polarizációja közvetle
nül mérhető az A-ra történő bomlása ismert (maximális) 
fel-le („up-down”) aszimmetriáján keresztül; az egyetlen 
-  nagyon is nem triviális -  feltétel az, hogy B élettartama 
megfelelően rövid legyen ahhoz, hogy ne depolarizálód- 
jék az anyagban, mielőtt elbomlik.

A Természet ismét kegyes volt hozzánk, és olyan bom
lási láncfolyamattal kedveskedett, ahol a spinparitás- 
szekvencia ugyanaz:

Cl2(g.s., 0+) + p~ -> Bl2(g.s., 10 +

B12(g.s., 10 -»  Cl2(g.s., 00 + e + v „

ez pedig a jó öreg „Godfrey-Tiomno” ciklus. 12B élettarta
ma rövid (28 ms), sőt polarizációs állapota bizonyos 
ányagokban valóban tartós. Ezek azonban csak szüksé
ges, de nem elégséges feltételek ahhoz, hogy a kísérletet 
valóban végre lehessen hajtani. Hogyan állapítsuk meg,

1 Tudomásom szerint II. („Nagy”) Frigyes porosz király mondta („va
lamivel” Napoleon előtt) „Gott ist bei der stärkeren Schwadron”. Lektor 
(H O.) megjegyzése.
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5. ábra. Grenács és munkatársai berendezése a helicitás-kísérletben. 
(a) a kísérlet elvi összeállítása: C=  szénréteg, D = depolarizáló réteg, P 
-  a polarizációt megőrző réteg; 7j, T2 -  számlálók, (b) a gyakorlatban 
alkalmazott berendezés: S = céltárgy-rétegsor, Ab = abszorber, HC = 
Helmholtz-tekercsek, 5i, S2 = nyalábmonitor, 1, 2, 3 = sokhuzalos pro
porcionális számláló, B  = longitudinális számláló (tartó) térerősség. S 
ezerréteges szendvics: Al (1,5 |rm) /  C (60 gg/cmö /  Ag (1200 gg/cm2).

hogy a neutrínó megjelenésekor milyen volt a vissza- 
lökődés? A megoldást az 5. ábra szemlélteti. A p-befogás 
a nagyon vékony C szénrétegben történik, amelyet a P 
polarizáció fenntartó és a D  depolarizáló réteg közé he
lyezünk. A bór visszalökődés közben behatol a D  térfél

en ábra. (a) Vázlati rajz a rétegsor kétféle orientációjának polarizációs 
viszonyairól (a polarizációt fenntartó P réteget vonalkázás jelzi), (b) a 
polarizációs mérés közvetlen eredményei a rétegsor-céltárgy kétféle 
orientációjának feltüntetésével. Az adatok a két teleszkóppal kapott 
értékek átlagai, a vízszintesen elhelyezkedő 6-6 pont független méré
seket jelöl. P ' = (1 -  N '( B )  / N ' io ) ] , ahol i  = az orientációt, tehát F  
vagy B irányát jelzi, N  a ß-szämläläs impulzus-gyakoriságai ß-vel, 
illetve anélkül.

“ 8 T Ag/C/Al T

(b) (a)
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be, ott izotróp módon bomlik, a P-ben lefékezett ré
szecskék viszont a jellegzetes „fel-le” aszimmetriával 
bomlanak. Megjegyezzük, hogy a fenntartó B térerősség 
kikapcsolása esetén P szintén depolarizálódik, amire 
szisztematikus kontrollt lehet alapozni. Mint az 5.a ábrá
ból látszik, a P/C/D hármas szendvics 180 fokkal hirtelen 
elforgatható, így a 7J és T2 detektorokban (adott leféke
zett müon-beütésszám mellett) felcserélődik a számlálási 
sebesség. Az adott elrendezésben (5.b ábra) a céltárgy 
1000 darab P/C/D „szendvicsből” áll (lásd a képaláírást). 
Az egész rétegsor összesen csak 60 mg/cm2 (!) szenet tar
talmazott, így nagyon kellett vigyázni, hogy a berende
zésben máshol ne legyen szén -  ezért a teleszkópokban 
nem szcintillációs, hanem proporcionális számlálókat al
kalmaztak. A 6. ábrán a két teleszkóp által mért értékek 
átlagát tüntettük fel. A P ‘ nyers longitudinális polarizáció 
korrekciója után Grenács és munkatársai a bv = 1,06 
eredményt kapták, azaz a müon-neutrínó a v (, elektron 
neutrínóhoz hasonlóan balsodrású.

Utólagos megjegyzés: a x-neutrínó helicitása [11]
Nemrég az ARGUS munkacsoport kísérletileg meghatá

rozta a x-neutrínó bv helicitását [121. Feltételezik, hogy a 
bomlási lánc (vagy annak töltéskonjugáltja) a következő:

x”—> a~ + vt 

a~ —» p° + 7t” 

p" —> 7t+ + K~

Itt az 1++ spinparitású a, mezon analogonja a B* atommag
nak, p° pedig a foton, n~ a B analogonja. Az a, mezon 
polarizációját a 3rt-bomlási sík normálisának a nyalábirá
nyához viszonyított aszimmetriája alapján lehet kimutatni.
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AZ 1991. ÉVI WOLF-DÍJ FIZIKÁBAN

A Fizikai Díjbizottság egyhangúlag a következő két 
jelöltet választotta k i az egyenlően megosztandó 1991. 
évi Wolf-díjra:

Prof. M aurice Goldhaber Brookhaven Nemzeti La
boratórium, New York -  USA és 
Prof. Valentine L. T elegdi Svájci Szövetségi Műegye
tem (ETH), Zürich -  Svájc, 

azért a kiemelkedő hozzájárulásukért, amit a magfizikában és részecs
kefizikában elértek, különösen a leptonok gyenge kölcsönhatásainak a 
területén. Goldhaber és Telegdi magfizikában és a gyenge kölcsönhatá
sokban végzett kutatásait azok mélyreható minősége, a célkitűzés meg
fogalmazásának és kísérleti végrehajtásának eleganciája jellemzi.

Maurice Goldhaber (született Ausztriában, 1911) kutatásai közül a 
következőket említjük meg: (1) a deuteron foto-felbontása Chadwickkel 
0935), (2) atommagok dipólus-rezgéseinek vizsgálata Téliénél (1948), 
ami megmagyarázta az atommagok elektromos dipólusjellegű óriásrezo
nanciáit, és ami az atommag sokféle kollektív mozgása közül az első 
volt, amit megfigyeltek, (3) a nukleáris izomérek osztályozása és héjmo- 
dell alapján történt értelmezése 0951), (4) Grodzinssel és Sunyam l 
0958) az elektron-neutrínó helicitásának kimérése, ami A-során keletke
zik és a 132Sm gerjesztett állapotához vezet, ez utóbbi pedig elektromág
nesesen megy át alapállapotba, (5) már 1978-1979-ben megfogalmazta 
annak lehetőségét, hogy a proton nagyon hosszú felezési idővel elbo
molhat, ami erre vonatkozó kísérletek sorát indította el.

Mindegyik itt említett téma nagy jelentőségű volt az atommagok és 
gyenge kölcsönhatások fizikájában. A neutrínó helicitásának megmérése 
egyértelműen megmutatta a gyenge kölcsönhatások természetét atom
magokban. Ez a különösen szép kísérlet közvetlenül összekapcsolta a 
neutrínó keresett helicitását annak a fotonnak a megfigyelhető helicitá- 
sával, ami a 132Sm gerjesztett állapotának lebomlásakor keletkezik.

Goldhabert mindig aktívan érdekelték az alapvető kölcsönhatások 
szimmetriái és kiválasztási szabályai. Erre példa a protonbomlás-kísér- 
let. Ez a kutatás már 1989-ben megmutatta, hogy a proton-élettartam 
1033 évnél hosszabb, ami pedig kizárta azoknak a „Nagy Egyesített El
méleteknek” a hosszú sorát, amelyeket a kvark- és lepton-szabadsági 
fokok egyesítésére javasoltak.

Valentine L. Telegdi (született Magyarországon, 1922) 
kutatásait a könnyű atommagok foto-gerjesztésének és foto- 
szétesésének területén kezdte, de később kutatásai a miion 
fizikájára összpontosultak. (1) Megfigyelte a paritás-sérülést 
are* —>|l ‘ + v B, p* —re ’ + v t, + antiv(1 bomlássorokban,a 
legjobb úton volt határozott eredmény eléréséhez, amikor 
Wu és Ambler 1957-ben bejelentették a paritás-megsérülés 

megfigyelését p-bomlásnál. (2) Az atommagon történő müon-befogás te
rén végzett kiterjedt munkássága részleteiben is meghatározta a gyenge 
kölcsönhatás törvényének alakját. (3) 1981-ben sikerült megvalósítania 
régi törekvését: megmérte a müon-neutrínó helicitását ap~ + ,2C —> 
i2B + vM reakcióban, ami Goldhaber, Grodzins, Sunyar fentebb leírt kísér
letének müonos analogonja. Ez a kísérlet, valamint a (2) alatt leírt kí
sérletek bebizonyították a gyenge kölcsönhatás univerzális voltát: a 
p '  +/> —rn  + Vv és e~ + p  —>n + v „ kölcsönhatásokat azonos alakú tör
vények írják le. (4) Tanulmányozta a müonium-atomot, megmérte annak 
finomszerkezetét, így olyan pontosan tudta meghatározni az a  = e2/ t i  c 
finomszerkezeti állandót, hogy annak értéke összehasonlítható lett más 
független (atomi) mérések eredményével. (5) Új módszert vezetett be a 
müon mágneses nyomatékának mérésére, közvetlen kísérletből kapván 
meg müonra a g -2  értékét. Másokkal együtt ezt a módszert arra használta, 
hogy a müon mágneses nyomatékát 10-3 pontossággal kapja meg.

Jól ismertek Telegdi elegáns kísérletei a semleges kaonra vonatko
zólag, amelyekkel ellenőrizte, jól értjük-e az ellentett ritkaságú semle
ges kaon és antikaon keveredését a megfigyelt rövid élettartamú KJ és 
a hosszabb élettartamú KJ kialakításában. (6) Először ő figyelte meg 
1958-ban, hogy a hosszú életű semleges kaon-nyaláb, amelynek a ke
letkezési hely közelében pozitív a szokatlanság-kvantumszáma 
(strangeness), fotoemulzióban távolabb negatív szokatlanság-kvantum- 
számra jellemző abszorbciós reakciókat képesek kiváltani, ezzel kvali- 
tatívan bizonyítván a KJ mezon kevert szokatlanság-kvantumszámát. 
(7) Egy másik figyelemreméltó kísérletében megfigyelte a KJ —rKJ  
regenerációt elektronokon történő szóródás során, ami megadta a sem
leges kaon átlagos elektromágneses töltéssugarát. (8) Sok ß-bomläsra 
vonatkozó kísérlete közül végülis megemlítjük azokat, amelyek felső 
korlátot adtak a ß-bomläs másodfajú áramára.

Wolf Foundation • )*)p
ISRAEL Í7N1W»
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ESEMÉNYEK

KÖSZÖNTÉS, KITÜNTETÉSEK
Szalay Sándorné Csongor ÉvÁt, a kiváló kísérleti 

magfizikust 80. születésnapján kollégái az ATOMKI-ban 
köszöntötték. A köszöntőkhöz tisztelettel csatlakoznak 
tanítványai, tisztelői, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 
tagsága.

❖
Az Angol Fizikai Társaság (Institute of Physics) fel- 

/owt-jävä választotta Gyulai JózsEFet, az Eötvös Társulat 
elnökét.

❖
Az oktatási miniszter a 2002. évi Magyar Kultúra Napja 

alkalmából a nemzetközi elismertségei munkát végző 
Lovas István akadémikusnak, a Debreceni Egyetem tan
székvezető egyetemi tanárának Szent-Györgyi Albert- 
díjat adományozott.

A gyermekek harmonikus személyiségformálásában 
végzett kiemelkedő tevékenységéért Németh László-díjat 
adományozott Horváth GÁBORnak, a Fazekas Mihály Fő
városi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanárának.

❖
A Pro Renovanda Cultura Hungáriáé Alapítvány kurató

riuma Nemes Nagy Ágnes díj\a\ tüntette ki Marx György- 
öt a modern természettudományi témájú esszéirodalom 
magas színvonalú műveléséért.

A 2001. évben az MTA által kiadott 10 darab Pedagógus 
Kutatói Pályadíj kitüntetettjei között szerepelt Róka Sán
dorné (nyíregyházi Eötvös József Gyakorló Gimnázium) 
„Miért? 100 kérdés és válasz a fizika köréből” című dolgo
zatával. A díjat Kroó Norbert, az MTA főtitkára adta át.

RICHTER GEDEON RT. A MAGYAR KÉMIAOKTATÁSÉRT
A Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémiaoktatásért a Richter 

Gedeon Rt. kezdeményezésével 1999-ben jött létre azzal a szándékkal, 
hogy a társaság a magyarországi kémiaoktatásban és ismeretterjesztés
ben közvetlenül vállalhasson támogató szerepet. Az alapítvány feladatai 
közé tartozik többek között a kémiában kiemelkedő eredményeket elérő 
diákok és tanárok felkarolása, elismerése és díjazása, valamint a kémia- 
oktatásban bekövetkező változások figyelemmel kísérése, publikálása.

Az alapítvány „A Magyar Kémiaoktatásért" díjjal évente négy ké
miatanár kiemelkedő munkáját jutalmazza. A 2001. évi díjakat a Fasori 
Evangélikus Gimnázium dísztermében, ünnepélyes keretek között End- 
rész Gyöngyi (Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc), Forgács József 
(Erdey-Grúz Tibor Vegyipari Szakközépiskola, Debrecen), M eleg Ist
ván (Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, Szeged), valamint Balogh 
Terézia (Koszta József Általános Iskola, Szentes) vehette át.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS JÁTSZÓHÁZ NYÍLT DEBRECENBEN
Debrecenben a Református Kollégiumnak a lelkészképzés mellett a termé

szettudományok megalapozásában és terjesztésében is évszázadokra visszatekin
tő hagyományai vannak. Hatvani István már a 18. században olyan kísérleteket 
végzett, amelyeknek a híre túlnőtt a Kollégium falain, sőt a szépirodalomban is 
megjelent, például Arany Jánosnál, vagy Jókai Mórnál. A Kollégium Iskolatörté
neti Múzeumában ennek a nemes hagyománynak a tárgyi emlékeivel ma is talál
kozhatnak a látogatók.

Napjainkban a természettudományok iránt a társadalom érdeklődése különbö
ző okok miatt lecsökkent. A technikai civilizáció előre haladása és a tudományok 
újabb eredményei viszont megkívánják, hogy a további fejlődés érdekében a tehet
séges fiatalok minél nagyobb részét megnyerjük a természettudományok számára. 
A döntéshozó felnőtt társadalom informálása a természettudományok különböző 
területeiről ugyancsak fontos feladat,

1999-ben az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Hajdú-Bihar megyei Csoportjának 
vezetősége javaslattal fordult a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökéhez, tá
mogassa a Kollégium keretei között -  ahol többszáz évvel ezelőtt a debreceni fizika 
bölcsője is ringott -  egy, a mai igényeknek megfelelő interaktív természettudomá
nyos játszóház kialakítását. A játszóház gondolatát Szalay Sándor akadémikus, az 
ATOMKl egykori igazgatója már mintegy húsz évvel ezelőtt felvetette, a megvalósí
tásra azonban, elsősorban hely hiányában nem kerülhetett sor. Amikor nyilvánvaló
vá vált, hogy 2000-ben a Református Kollégium visszakapja egykori középiskolája 
épületét, egy nagyvonalú döntés eredményeként lehetővé vált, hogy az épület alsó 
szintjén, mintegy száz négyzetméteren a játszóház tervei elkészülhessenek. A terüle
tet az egyház térítés nélkül bocsátotta a játszóház működtetésére létrehozott alapít
vány rendelkezésére. A közhasznú alapítványt 2001 tavaszán hoztuk létre. Az Alapító 
Okirat az alapítvány céljairól többek között a következőket tartalmazza:

-  a természettudományok iránt az érdeklődés felkeltése,
-  a természettudományos és műszaki ismeretek terjesztése,
-  a közoktatás céljainak segítése, tehetséggondozás,
-  kulturált szabadidő eltöltés biztosítása egyének, gyermekes családok és cso

portok számára.

Az alapítványi célok megvalósításának formái:
-  általános- és középiskolai tanulók, csoportok fogadása,
-  rendkívüli órák, bemutatók tartása,
-  a különböző természettudományok tanárszakos egyetemi hallgatók számára 

a gyakorlati szakmódszertani képzés segítése,
-  nevelők szakmai továbbképzésében való részvétel.
Mindezt az alapítvány tulajdonában lévő muzeális értékű, vagy modern kísérletező 

eszközök segítségével kívánjuk megvalósítani, amelyek közt házi építésűek is vannak.
Több nyertes pályázat által biztosított lehetőség alapján elkészítettük a játszó

ház bútorzatát. Mintegy harminc muzeális értékű eszközt kaptunk letétbe a Refor
mátus Kollégiumtól és megkezdtük az audiovizuális és a kísérletező eszközök, 
készletek vásárlását.

2001. december 10-én a Dóczy Gedeon Református Gimnáziumban mintegy 
nyolcvan meghívott iskolaigazgató, természettudományi munkaközösség-vezető 
tanár és vezető oktatási szakemlter élénk érdeklődése mellett került sor a „VA
RÁZSKUCKÓ, DEBRECEN” Természettudományos Játszóház megnyitására. Az iskola 
igazgatója Kunszabóné Danes Edit köszöntötte a megjelenteket, majd az alapítvány 
kuratóriumának elnöke -  ezen beszámoló készítője -  ismertette a játszóház létrejöt
tének körülményeit. Két megnyitó beszéd hangzott el. Bölcskei Gusztáv református 
püspök a Kollégium természettudományos múltjából idézett fel néhány példát, So
mogyi Béla, Debrecen város alpolgármestere pedig többek közt arról biztosította az 
alapítvány kuratóriumát, hogy a korszerű ismeretterjesztésnek ezt a formáját az irán
ta megnyilvánuló érdeklődésnek megfelelően a város továbbra is támogatni fogja.

A megnyitót egy negyvenöt perces, gyorsan pergő kísérletbemutató követte, 
nyolc tanár kísérletezett. A megnyitó után a résztvevők egy része maga is megpró
bálkozott egy-egy kísérlet megisméüésével. Több tanár jelezte, hogy diákjaival el 
szeretne látogatni a játszóházba.

A rendelkezésre álló támogatás mértékének megfelelően folytatjuk a kísérlete
ző eszközök beszerzését. Jelenleg időpont-egyeztetés után csoportokat tudunk 
fogadni, de hamarosan az egyéni érdeklődőket is szeretettel várjuk a játszóházban.

Nagy Mihály, Debrecen
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KÖNYVESPOLC

Gnädig Péter -  Honyek Gyula -  Ken Riley:
200 PUZZLING PHYSICS PROBLEMS (with hints and solutions)
Cambridge University Press, 2001.
(papírkötésben £ 15,95; US$ 24,95, keménykötésben £ 44,95; US$ 69,95)

„A kötet a fiz ik a  töményeinek alkalmazásához olyan gyakorlati 
szituációkban és feladatokban fejleszti az olvasó képességeit, amelyek 
könnyebben megoldhatók in tu itív  módon, m int bonyolult matemati
ka i apparátussal. A feladatokat főleg a klasszikus fiz ikábó l (nem a 
kvantumfizikából)  válogatták, nyelvezetük közérthető, arra tanítván 
az olvasót, hogyan válasszon alkalmas módszert a probléma elemzé
sére. Egyetemi hallgatók bevezető f iz ik a  vizsgáira való felkészüléséhez 
igen hasznos kötet, legfeljebb a matematikai analízis elemeit a lka l
mazza, m inimális matematikai apparátust igényelve. Ezért az érde
kes f iz ik a i feladatgyűjteményt olvasója tanulságosnak, ösztönzőnek 
és szórakoztatónak fogja ta lá ln i" -  olvashatjuk a kiadó internetes is
mertetőjében.

A 272 oldalas, 270 vonalas ábrát tartalmazó könyv tulajdonképpen 
az Eötvös Loránd Fizikai Társulat által 1997-ben magyarul „123 fu r 
fangos fiz ik a  fe lada t” címen, illetve angol nyelven „123 Tricky Phys
ics Problems"címmel kiadott kötet bővített, átdolgozott és javított k i
adása. (Erről a kötetről a Fizikai Szemle XLV1II. évfolyama (1998) 10. 
számának 351. oldalán olvashatnak könyvismertetést.) A magyar szer
zők ismert fizikusok: Gnädig Péteréi Eötvös Egyetem Atomfizika Tan
székének docense, Honyek Gyula az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló 
Iskolájának vezető tanára, Kenneth F Riley pedig Cambridge-ben a 
Clare College oktatója, a Cavendish Laboratórium  kutatója. Mindhá
rom szerző részt vesz a Nemzetközi Fizikai Diákolimpia nemzeti csa
patainak felkészítésében. A könyv bővített kiadás: az eredeti 123 fel
adat mindegyike megtalálható ebben a kötetben is, de a feladatok 
száma 200-ra növekedett. A bővítést részben a magyar szerzők újabb 
feladatai (a magyar fizikatanárok ráismerhetnek néhány korábban 
kitűzött OKTV, illetve KöMaL feladatra is), részben az angol szerzőtárs 
példái jelentik.

A könyv megtartotta az eredeti kiadás célkitűzéseit, de nem a fizika 
szokásos fejezetcímei szerinti sorrendben találjuk a feladatokat, hanem 
inkább a hasonló megoldási módszer kapcsolja őket össze. A 
könnyebb használat érdekében tematikus csoportosítás is megtalálható: 
Kinematika (13 feladat), Termodinamika (9 feladat), Dinamika (29 fel
adat), Fázisátmenetek (5 feladat), Gravitáció (14 feladat), Optika (9 
feladat), Mechanikai energia (7 feladat), Elektrosztatika (22 feladat), 
Ütközések (12 feladat), Magnetosztatika (7 feladat), Merev testek me
chanikája (11 feladat), Az elektromos áram (13 feladat), Elektrosztatika 
(11 feladat), Elektromágnességtan (20 feladat), Kötelek, láncok (11 fel

TÁRSULATI ÉLET

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat a 2000. évről szóló jövedelemadó
bevalláshoz kapcsolódó felajánlások révén 2001-ben 864850 forint be
vételhez jutott. Ezt, a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan, a Fizikai 
Szemle megjelentetési költségeinek részbeni fedezeteként használtuk 
fel, amiért köszönetünket fejezzük ki a Társulat javára rendelkezőknek.

adat), Atomok és részecskék (10 feladat), Folyadékok és gázok (22 fel
adat), Dimenzióanalízis, becslések (11 feladat).

Ne lepődjön meg senki, ha a fenti számokat összeadja, és 200-nál 
többet fog kapni eredményül. Ennek az az oka, hogy egy-egy feladat 
nemcsak egy témakörhöz sorolható, hanem több fejezetcímmel is kap
csolatba hozható. A természet egységes egész, csak az egyszerűbb vizs
gálat és leírás érdekében szoktuk fejezetekre felszeletelni. Egy-egy 
probléma több ilyen fejezetet is érinthet. A javított kiadás azt jelenti, 
hogy egyrészt kiigazították az eredeti kiadás hibáit, másrészt Ken Riley 
nyelvi szempontból is átnézte a kötetet.

A könyv első része tartalmazza a 200 feladat szövegének ismerteté
sét. (Problems 1-49. oldal). Ha nem boldogulnánk a megoldással, a 
második rész a megoldáshoz szükséges útmutatást, ötletet tartalmazza. 
(Hints 50-68. oldal). Végül a feladatok teljes megoldását a harmadik 
részben találjuk meg (Solutions 69-257. oldal). A feladatok három ne
hézségi fokozatba vannak sorolva: a jelzés nélküliek a legkönnyebbek, 
a ‘ -gal megjelöltek közepes nehézségűek, s végül ** jelöli a legnehe
zebbeket. A nehézségi fokot vagy a probléma összetettsége, vagy a 
megoldásához szükséges matematikai ismeretek nehézségi foka hatá
rozza meg. A szerzők ajánlják, hogy az olvasó ezen nehézségi fokok 
szerint haladjon, ne feladatról-feladatra haladva rágja át magát a köny
vön. (A másik általuk ajánlott feldolgozási mód a hasonló megoldási 
módszerek szerinti végighaladás.)

Módszertanilag természetesen azt javasolják a szerzők is, hogy az 
olvasó először a feladat önálló megoldásával próbálkozzon. Ha ez nem 
sikerülne, akkor keresse meg az ötletet a második részben, végül ellen
őrizze megoldását a harmadik részben.

Nemcsak egyetemi hallgatóknak, hanem fizikaversenyekre készülő 
középiskolás diákoknak, illetve az őket felkészítő (vagy egyszerűen 
csak érdeklődő) fizikatanároknak ajánljuk ezt a kötetet, amely az angol 
szakmai nyelvtudásuk továbbfejlesztésében, tökéletesítésében is nagy 
segítségükre lehet.

Véleményem szerint a kötet ezen kiadása annak elismerése is, hogy 
az ilyen jellegű magyar tevékenységnek és szakirodalomnak, a hasonló 
kiadványoknak történeti hagyományai és nemzetközileg elismert sike
rei vannak. Elég, ha a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok több 
mint százéves múltjára gondolunk. A könyv külfö ld i sikerét igazolja 
még az is, hogy japán nyelvű kiadása folyamatban van.

(Zsúdel Lászlói

Kérjük a fizikai minden barátját, ha teheti, idén is rendelkezzék sze
mélyi jövedelemadója 1%-ának a Társulat céljait szolgáló felajánlásáról. 
A nyilatkozaton az Eötvös Loránd F iz ika i Társu la t 19815644-2-41 
adószámát szíveskedjenek feltüntetni. Köszönettel:

Eötvös Loránd F izikai Társulat

A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok ezúton szeretné megkö
szönni azt az 1079118 forintos támogatást, amelyet MATFUND alapít
ványa 2001-ben a felajánlott személyi jövedelemadók 1%-ából kapott.

Kérjük, hogy az idei évben is mindazok, akik ilyen módon szeretné
nek hozzájárulni a KöMaL kiadásához, a versenyzők és tanáraik díjazá

sához, az Ifjúsági Matematikai és Fizikai Ankét megrendezéséhez, adó
bevallásukhoz mellékelt nyilatkozatukban a MATFUND A lap ítvány 
18157444-1-41 adószámát szíveskedjenek megadni. Köszönettel:

MATFUND
Középiskolai Matematikai és Fizikai alapítvány
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DOKUMENTUM

LEGJOBB ÚTIRÁNYUNK
100 Nobel-díjasnak a Nobel-díj 100. évfordulóján kiadott nyilatkozata, Stockholm, 2001. december 11.

Az elkövetkező években a világbékét legkomolyabban 
nem egyes államok vagy személyek irracionális cselekede
tei veszélyeztetik, hanem a világ nincstelenjeinek jogos kö
vetelései. Ezeknek a szegény és jogfosztott embereknek a 
többsége az Egyenlítő vidékén él. A globális felmelegedés 
leginkább az ő törékeny életterüket fenyegeti, de azt nem 
ők hozzák létre, hanem a gazdag kisebbség. Helyzetük 
kétségbeejtő és nyilvánvalóan igazságtalan. Ezért nem téte
lezhető fel, hogy ők majd békésen kivárják a gazdagok 
jótéteményeit. Ha megengedjük, hogy pusztító erejű mo
dern fegyverek elterjedjenek ezen a gyúlékony tájon, olyan 
összecsapást idézünk fel, ami gazdagot és szegényt egy
aránt érinteni fog. A jövő egyetlen reménye a cselekvő 
nemzetközi együttműködés, amit a demokrácia legitimizál.

Itt az ideje, hogy abbahagyjuk biztonságunk egyolda
lú keresését, amit falak mögé bújva próbálunk megtalál

ni. Helyette egybehangolt cselekvésre van szükség, hogy 
megállítsuk a globális felmelegedést és a világméretű 
fegyverkezést. Ez a kettős cél a stabilitás életbe vágóan 
fontos része, hogy szociálisan igazságosabb világ felé 
haladjunk, ami a béke egyedüli reménye. Néhány szük
séges jogi eszköz már kezünk ügyében van, mint például 
a Ballisztikus Rakétákat Tiltó Egyezmény, a Klímaegyez
mény, a Stratégiai Fegyverzetkorlátozási Egyezmény, az 
Nukleáris Fegyverkísérleteket Tiltó Egyetemes Egyez
mény. Mint aggódó polgárok, sürgetünk minden kor
mányt, hogy ezeket a célokat tegye magáévá, mert ez az 
út vezet el ahhoz, hogy jog helyettesítse a háborút.

Hogy túléljünk az általunk megváltoztatott világban, 
másfajta gondolkodást kell elsajátítanunk. Mindnyájunk 
jövője soha nem függött annyira minden ember jósorsán, 
mint most.

Zhohres I. Alferov fizikai, 2000 
Sidney Altman kémiai, 1989 
Philip W. Anderson fizikai, 1977 
Oscar Arias Sanchez béke, 1987

J. Georg Bednorz fizikai, 1987 
Bishop Carlos F.X. Belő béke, 1996 
Baru j Benacerrafé lettani, 1980 
Hans A. Beibe fizikai, 1967 
James W. Black élettani, 1988 
Guenter Blohel élettani, 1999 
Nicolaas Bloemhergen fizikai, 1981 
Norman E. Boriaug béke, 1970 
Paul D. Boyer kémiai, 1997 
Bertram N. Brockhouse fizikai, 1994 
Herbert C. Brown kémiai, 1979 
Georges Charpak fizikai, 1992 
Claude Cohen-Tannoudji fizikai, 1997 
John W. Comforth kémiai, 1975 
Francis H. Crick élettani, 1962 
James W. Cronin fizikai, 1980 
Paul J. Crutzen kémiai, 1995 
Robert F. Curl kémiai, 1996 
a D ala i Láma Őszentsége béke, 1989 
Johann Deisenhoferkémm, 1988 
Peter C. Doherty élettani, 1996 
Manfred Eigen kémiai, 1967 
Richard R. Ernstkémiai, 1991 
Leo Esaki fizikai, 1973 
Edmond H. Físdterélettani, 1992 
Val L. Fitch fizikai, 1980 
Dario Fo irodalmi, 1997 
Robert F. Furchgott élettani, 1998 
Walter Gilbert kémiai, 1980 
Sheldon L. Glashow fizikai, 1979 
M ikhailS . Gorbachevbéke, 1990

Nadine Gordimerirodalmi, 1991 
Paul Greengard élettani, 2000 
Roger Guillem in  élettani, 1977 
Herbert A. Hauptman kémiai, 1985 
Dudley R. Herschbach kémiai, 1986 
Antony Hewish fizikai, 1974 
Roald Hoffman kémiai, 1981 
Gerardus 't Hooft fizikai, 1999 
David H. Hubel élettani, 1981 
Robert Huber kémiai, 1988 
Francois Jacob élettani, 1975 
Brian D. Josephson fizikai, 1973 
Jerome Karle kémiai, 1985 
Wolfgang Ketterle fizikai, 2001 
H. Gobind Khorana élettani, 1968 
Lawrence R. Klein közgazdasági, 1980 
Klaus von Klitzing  fizikai, 1985 
Aaron Klug kémiai, 1982 
Walter Kohn kémiai, 1998 
Herbert Kroemer fizikai, 2000 
Harold Kroto kémiai, 1996 
Willis E. Lamb fizikai, 1955 
Leon M. Lederman fizikai, 1988 
Yuan T. Lee kémiai, 1986 

Jean-Marie Lehn kémiai, 1987 
Rita Levi-Montalcini élettani, 1986 
William N. Lipscomb kémiai, 1976 
Alan G. MacD iarm id  kémiai, 2000 
Dániel L. McFadden közgazdasági, 2000 
CésarMilstein élettani, 1984 
Franco M odigliani közgazdasági, 1985 
Rudolf L Moessbauer fizikai, 1961 
Mario J. Molina  kémiai, 1995 
Ben R Mottelson fizikai, 1975

Ferid M urad  élettani, 1998 
Erwin Neher élettani, 1991 
Marshall W. Nirenberg élettani, 1968 
Joseph E. M urray  élettani, 1990 
Paul M. Nurse élettani, 2001 
MaxF. Perutz kémiai, 1962 
William D. Phillips fizikai, 1997 

John C. Polanyi kémiai, 1986 
Ilya Prigogine kémiai, 1977 
Burton Richter fizikai, 1976 
Heinrich Rohrer fizikai, 1987 
Joseph Rotblat béke, 1995 
Carlo Rubbia fizikai, 1984 
Bert Sakmann élettani, 1991 
Frederick Sangerkémm, 1958; 1980 
Jósé Saramago irodalmi, 1998
J. Robert Schrieffer fizikai, 1972 
Melvin Schwartz fizikai, 1988
K. Barry Sharpless kémiai, 2001 
Richard E. Smalley kémiai, 1996 
Jack Steinberger fizikai, 1988 
Joseph E. Stiglitz közgazdasági, 2001 
Horst L. Stormer fizikai, 1998 
Henry Taube kémiai, 1983
Joseph H. TaylorJr. fizikai, 1993
Susumu Tonegawa élettani, 1997
Charles H. Townes fizikai, 1964
Daniel T. Tsui fizikai, 1998
Archbishop DesmondM. Tutu béke, 1984
John Vane élettani, 1982
John E. Walker kémiai, 1997
Eric F. Wieschaus élettani, 1982
Jody Williams béke, 1997
Robert W. Wilson fizikai, 1978
Ahmed H. Zewail kémiai, 1999

A Nobel-díjasok itt közölt manifesztumát John Polányi, a Torontói Egyelem kémiai 
Nobel-díjas professzora koordinálta. Az International Herald Tribune december 11-i 
számában megjelent írásából idézzük: Mi vezette a Nobel-díjasokat, hogy ezt megír
ják> Nem jósképesség, hanem kötelcsségtudat. Az volt az érzésük, hogy akik átélték a 
felfedezés élményét, azoknak többel kell vállalatok A felfedezésre való törekvésben 
Idealizmus nyilvánul meg, ami abból a bebizonyilatlan bitből fakad, hogy a terem
tés könyve nyitva van előliünk, lebet olvasni. De vállalni kell azt a kínos lehetőséget 
is, bogy valaki más előbb kiolvassa a természet titkát. Az igazságot mindenkepp el 
kell fogadnunk, függetlenül attól, hogy kinek a kezében Jött napvilágra. A keresztény 
igazság nem emelhető feltétlen a mohamedán igazság fölé. Nem fogadható el feltét

len igazságnak valami csak azért, mert ortodox seregek támogatják, ha nem tá
masztják alá valós tények. A Nobel-díjasok manifesztumának kezdőmondata meré
szen állítja, hogy a történelmet alakító erők racionálisak. A szeptember 11-i támadás 
az amerikaiakban azt a véleményt alakította ki, hogy a támadók örüllek voltak. De 
föl kell ismernünk, hogy a hosszantartó terrorizmusnak vannak okai és céljai. A 
racionalitás vagy irracionalitás fontos dilemma, hiszen aminek okai vannak, azt 
racionális politikával ki lehet védeni. Ez természetesen államok és kisebb csoportok 
részéről megnyilvánuló fenyegetésre egyaránt igaz. Ha nem ismerjükfel, hogy mind
nyájunk jövője mindenki Jósorán múlik, akkor az elkövetkező évek a konßiktusok ki
terjedését fogják hozni. Ehhez pedig nem kellfeltétlenül rakétalud&snak lenni.
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TERMÉSZETI ÁLLANDÓK

Egységek

Hosszúság: méter (m) annak a távolságnak a hossza, amit a fény vákuumban 1/299792458 s alatt befut.

Tömeg: kilogramm (kg) egyenlő a Párizsban őrzött kilogramm-prototípus tömegével.

Idő: másodperc (s) 9192 631770-szerese annak a fény-periódusnak, ami a 133Cs atom alapállapotának két finomszerke
zeti energiaszintje közt bekövetkező átmenetkor kibocsátódik.

Áramerősség: ampére (A) annak az egyenáramnak az intenzitása, amely ha két párhuzamos, egymástól 1 m távolság
ban futó vezetékben folyik, akkor méterenként 2 -10"7 N erő hat bármelyik vezetékre.

Hőmérséklet: kelvin (K): a víz hármaspontja hőmérsékletének 1/273,16 része.

Anyagmennyiség: mól (mól) az az anyagmennyiség, amely ugyanannyi részecskéből áll, mint amennyi atom 0,012 kg 
12C-ben van.

Természeti állandók

természeti állandó je l számérték tízeshatvány egység relatív hiba

Fénysebesség vákuumban c 2,99792458 10"8 m s~‘ pontosan

Vákuum mágneses permeabilitása ho 4n = 12,566370614... 10~7 n A-2 pontosan

Vákuum elektromos permittivitása £« = 1/lk.c2 8,854187817... 10"12 F i r f 1 pontosan

Gravitációs állandó G 6,673 (10) 10'11 m3 kg’ 1 s"2 1,5 -10'3

Planck-állandó h 1,054571596 (82) I q-m Js \l 00 o
1 X

Planck-féle hatáskvantum h = 27tT 6,62606876 (52) 10“34 Js

X1OoqK
'

Elemi töltés e 1,602176462 (63) io -19 C 3,9-10_H

Finomszerkezeti állandó a  = eV4rc e0hc 1/137,03599976 (50) - - 3,7-10-9

Avogadro-szám na 6,02214199(47) 1023 - 7,9 • 10-8

Gázállandó R 8,314472 (15) - J m o l'1 K '1 1,7 -10"6

Boltzmann-állandó k= R/Na 1,3806503 (24) 10"23 J IT 1 1,7 • 10_f>

Elektron tömege m, 0,910938188 (72) 10-3° kg 7,9-10'8

Proton tömege m„ 1,67262158 (83) 10“27 kg 7,9 GO"8

Neutron tömege m„ 1,67492716(13) 10'27 kg 7,9 GO"8

Proton-elektron tömegarány m /m , 1836,1526675 03) - - 2,1-10"9

Neutron-elektron tömegarány m,/me 1838,6836550 (40) — — 2,2-lO"9

(Megjegyzés: zárójelben az utolsó megadott számjegyek mérési pontatlansága van.)
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Л. drove: Mein erstes Studienjahr an der R.-Eötvös-Universität Budapest
//. H artm an n : Erinnerungen an den Chemiestudenten Л. Gróf
Л. Szász, О. Szász, N. Szász: Onkothermie -  Physiker bekämpfen den Krebs
H . S. Virk, C. Vastagb: Erdbebenprognosen und Radonmessungen 
Z. SzőkefaIvi-Nagy: L. Keszthelyi -  zum 75. Geburtstag
Cs. Nemes, J.J. Kamsden, N. Rozlosnik: АРМ und ihre Anwendungen in der Biologie 
L.Jéki: Die Physik auf der Bühne V.
Z. Morlin, 1913-2002 CH. H a rtm a n n )

I. Páhán, 1922-2001 (A. Na^y)
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её применений в биологии 
Л .  Е к и :  Пьесы о физике V.
З.Морлин. 1913-2002 (Э. Хартман)

И. Пахан, 1922-2001 (А . Н адь)
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FIZIKUSNAPTÁR

Az MTA Fizikai Tudományok Osztálya és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 
2002. március 5-én, kedden 14.00 órai kezdettel

FIZIKA ÉS KÖZGONDOLKODÁS 
címmel közös előadóülést rendez.
Helye: MTA Székház Kisterem, Budapest V., Roosevelt tér 9. II. em.
Elnöke: Horváth Zalán, az MTA levelező tagja, osztályelnök-helyettes 
Program:
14.00 Megnyitó: Kroó Norbert, az MTA rendes tagja, az MTA főtitkára
14.15 Radnai Gyula, egyetemi docens, az ELFT alelnöke: Fizika a köztu

datban
14.45 Kiss Ádám, a fizikai tudományok doktora, OM helyettes államtitkár: 

Fizikaoktatás és közvéleményformálás
15.15 Gyulai József, az MTA rendes tagja: Fizika a 21. század műszaki fej

lődésében
15.45 Vajda György, az MTA rendes tagja: Az energetika társadalmi prob

lémái
16.15 Palugyai István, rovatvezető: Tudomány -  média -  közvélemény
16.45 Zárszó: Gyulai József, az MTA rendes tagja, az ELFT elnöke

A FIZIKA HETE MISKOLCON, 2002. MÁRCIUS 4-8.

A felsorolásban csak a középiskolások számára is követhető a program áll. 
Március 5- (kedd) 15.00-17.00, MTA Miskolci Akadémiai Bizottsága Mis
kolc, Erzsébet tér 3- (A programot összeállította: A Magyar Nukleáris Társa
ság, Fiatalok a Nukleáris Energetikáért (FINE) szakcsoportja)

Rendhagyó F iz ikaóra  a nukleáris technikákró l
15.00 Atomerőművek felépítése és működése
15-30 Globális felmelegedés, környezetvédelem, radioaktív hulladékok
16.00 Radioaktivitás a dinoszauruszoktól a Nemzetközi Űrállomásig
16.30 Játék, beszélgetés
Előadók: Aszódi Attila, egyetemi docens; Boros Ildikó, PhD hallgató; Páz- 
mándi Tamás, PhD hallgató; Yamaji Bogdán, egyetemi hallgató (BMGE, 
Nukleáris Technikai Intézet); Szécsényi Zsolt, fizikus csoportvezető (PARt, 
Reaktorfizikai Osztály)
Március 6. (szerda) 15.00-18.00, Diósgyőri Gimnázium, Miskolc Kiss tábor
nok u. 42.

Fizika vetélkedő középiskolások számára
Fizika vetélkedő középiskolások számára: négy fős csapatokkal.
Március 7. (csütörtök) 14.00-17.00, Miskolci Egyetem A /l épület 1. emelet 102., 
szervező: A Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centruma 

microCAD 2002 Nemzetközi Tudományos Konferencia 
Fizika és oktatás szekció 

A középfokú oktatáshoz kapcsolódó előadások:
14.00 Demendy Zoltán, Nagy Tibor (Miskolci Egyetem) -  Termodinamika 

oktatása: Sugárzó hőátadás hatásfoka
14.20 Jaczkó Imre, Szabó Gyula (Csillagvizsgáló)- Kisbolygók a Naprend

szerben
14.40 Zsúdel László (Földes Ferenc Gimnázium) -  Modern orvosi fizika, 

képalkotó eljárások I.
15.00 Mester András (Diósgyőri Gimnázium) -  Modern orvosi fizika, kép

alkotó eljárások II.
15.20 Szünet
15.40 Ozsgyáni László (Heliocentrikus iskolák) -  Gravitációs törvény de

monstrálása általános és középiskolában
16.00 Vitéz Gábor (Miskolci Egyetem) -  Fizika oktatásával kapcsolatos 

anyagok a világhálón
16.20 Zátonyi Sándor (Nemzeti Tankönyvkiadó) -  Képességfejlesztő fizi

katanítás
16.40 Zsúdel László (Földes Ferenc Gimnázium) -  Physics on Stage 2000 

Konferencia
17.00 Zárás
Március 8. (péntek) 10.00-12.00

microCAD 2002 Nemzetközi Tudományos Konferencia 
További szakmai előadások egyetemi oktatók és hallgatók számára.

A FIZIKA HETE SZEGEDEN, 2002. MÁRCIUS 2-9.
Az ELFT Csongrád Megyei Csoportja szervezésében

Március 2. (szombat)
9 00 Pályázat kísérleti fizikából országos verseny döntője (Kísérlettel il

lusztrált diákelőadások az elektrodinamika témaköréből.)
Budó tanterem (Dóm tér 9 .1. em.)

Március 4. (hétfő)
13 00 Molnár Miklós egyetemi docens (SZTE, Kísérleti Fizikai Tanszék) -  A 

Nobel-díj 100 éve (Fizikatörténet egyetemi kurzus keretében) 
Fröhlich tanterem (Tisza L. krt. 84-86. II. em.)

18.00 Kiss László, Szatmáry Károly egyetemi docens (SZTE, Kísérleti Fizi
kai Tanszék) -  Napjaink csillagászati eredményei
Budó tanterem (Dóm tér 9. I. em.)

Március 5. (kedd)
18.00 Tóró Tibor egyetemi tanár (Temesvári Egyetem) -  A fizika geometri- 

zálása, Bolyai János
Budó tanterem (Dóm tér 9 -1. em.)

Március 6. (szerda)
15.00 Molnár Miklós -  A Frank János megyei fizikaverseny döntője, köz

ben előadás (tanulóknak, tanároknak): Meglepő fizikai kísérletek 
Tiszaparti Általános Iskola

16.00 Papp Katalin (Kísérleti Fizikai Tanszék) -  Ismét megmérettettünk -  
magyar tanulók fizika tudása a legújabb nemzetközi felmérésekben 
(A Válogatott fejezetek a fizika szakmódszertanból speciális kurzus 
keretében)
Fröhlich tanterem (Tisza L. krt. 84-86. II. em.)

18.00 Maróti Péter- A fizika kell a biológiának (is)!
Budó tanterem (Dóm tér 9. I. em.)

Március 7. (csütörtök)
18.00 Papp György- Mik azok a kvantumszámítógépek?

Budó tanterem (Dóm tér 9- I. em.)
Március 8. (péntek)
15.00 Játsszunk fiz iká t!"Simonyi Károly emlékére rendezett háromfordulós 

kísérletes verseny eredményhirdetése, a díjazott tanulók bemutatói. 
Nagy Anett, PhD hallgató (SZTE, Kísérleti Fizikai Tanszék) -  „A fizi
ka színre lép” (kísérletes előadás)
Budó tanterem (Dóm tér 9-1. em.)

18.00 Látogatás a Szegedi Csillagvizsgálóban 
Újszeged, Kertész u.

Március 9- (szombat)
11.00 Budó Ágoston feladatmegoldó verseny eredményhirdetése, közben 

Osvay Károly (Kvantumelektronikai Tanszék) -  Csengő a burában, 
avagy akusztikai alapjelenségek
Budó tanterem (Dóm tér 9 .1- em.)

A programsorozat idején a Budó tanterem előterében megtekinthető Wigner 
Jenő születésének centenáriuma alkalmából az SZTE, JGYTFK Fizika Tan
széke által készített „vándorkiállítás”.

A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK -  XXIII. FIZIKUSNAPOK 
Fizika Hete Debrecenben, 2002. március 4-9.

Március 4. (hétfő)
16.30 Uray István -  Életünk és a sugárzás

ATOMKI előadóterme, Debrecen, Poroszlay út 6/a.
Március 5 . (kedd)
16.30 Koltay Ede- Aeroszolok és expressz terjedésük a légkörben 

ATOMKI előadóterme, Debrecen, Poroszlay űt 6/a.
Március 6. (szerda)
16.30 Marx György -  Élet a nukleáris völgyben 

ATOMKI előadóterme, Debrecen, Poroszlay űt 6/a.
Március 7. (csütörtök)
16.30 Varga Péter- Földrengés és környezet 

ATOMKI előadóterme, Debrecen, Poroszlay út 6/a.
Március 8. (péntek)
16.30 Dávid Gyula -  A Föld mint fizikai laboratórium 

ATOMKI előadóterme, Debrecen, Poroszlay út 6/a.
2002. március 8.
13.30 Nyílt nap az ATOMKI-ban 
2002. március 9.
10.00 Fizikai kísérletek bemutatása a Hatvani István fizika-versenyen 

eredményesen szereplő tanulók számára
Debreceni Egyetem TTK Kísérleti Fizikai Tanszék, Debrecen, Bem 
tér 18/a.

2002. március 4—8.
Rendhagyó fizikaórák középiskolai osztályok számára 
Időpont- és téma egyeztetés Ditrói Ferencnél. Telefon: (52) 417-266.

Minden érdeklődőt várnak a rendezők: ATOMKI, ELFT. Információ: 
MTA Atommagkutató Intézete, 4026 Debrecen, Bem-tér 18/c. Kovách 
Ádám, Telefon: (52) 417-266, Telefax: (52) 416-188
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F i z i k a i  S z e m l e
MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT

A Mathematikai és Természettudományi Értesítőt az Akadémia 1882-ben indította 
A Mathematikai és Physikai Lapokat Eötvös Loránd 1891-ben alapította

Lll. évfolyam 2. szám 2002. február

ELSŐ ÉVEM AZ EÖTVÖS EGYETEMEN Andy Grove 
INTEL, Santa Clara, California

Az Eötvös Egyetem első éves kémiahallgatóit a Múze
um körúton díszes, 19. századi épület magas mennyeze
tű, karcsú ablakos terem várta eligazításra. Ahogy a sú
lyos ajtó felé lépkedtem az oszlopokkal díszített lépcső
soron, úgy éreztem, az ígéret földjére értem.

Az előzetes híreknek megfelelően a csoport kis létszá
mú, körülbelül húszfős volt, ennek egyharmada lány. Mi
közben arra vártunk, hogy az adminisztrátor megérkez
zen és ismertesse a tantárgyakat meg a feladatainkat, 
sokan beszélgettek, tréfálkoztak egymással.

Tettetett közönnyel, csendben vettem részt a jelenet
ben. Ahogy ott ültem a többiek izgatott beszélgetését 
figyelve, világossá vált, hogy a társaság fele vidéki. Kollé
giumban kaptak szállást, és láthatóan ismerték egymást. 
A budapestiek nagy része a vegyipari technikumból már 
együtt érkezett. Csak néhányan nem tartoztak egyik cso
porthoz sem, hozzám hasonlóan. Ijesztő volt, hogy senkit 
sem ismerek, senki sem ismer engem.

Még riasztóbb érzés volt tudni, hogy ezek a fiatalok az 
ország legjobb tanulói.

Valójában sokan közülük előnyt élveztek munkás 
vagy paraszt származásuk okán. Halvány önbizalmam 
mégis tovább gyengült.

Észrevettem, hogy a szomszédom, egy fiú szintén nem 
tartozik sehová. Míg a fiúk többsége rendezett, jótanuló
külsejű volt, rövidre vágott hajjal és szokásos öltözetben, 
ő oldalra fésült, hosszú bozontot viselt, amiben a nyugati 
stílus majmolását véltem felfedezni. Orrára eresztett, zöld 
lencséjű szemüvege fölött leereszkedően unatkozó p il
lantásokkal bámészkodott.

Megérkezett az adminisztrátor, kezdődött az eligazítás. 
Ahogy kérdőívet kérdőív után töltöttünk ki, belepislan- 
tottam szomszédom papírjaiba. Kiderült, hogy Zoltánnak 
hívják. Ő is budapesti volt, és hozzám hasonlóan gimná
ziumból érkezett, nem technikumból. A kitöltések szüne
tében beszédbe elegyedtünk. Kaján humora volt, és ezt a 
nap folyamán előttünk parádézó adminisztrátorokra tett

Részlet a szerző „Swimming across” című könyvéből. A szerző engedé
lyével közöljük. Fordította: Baumann Miklósáé.

megjegyzéseiben ki is mutatta. Érdekelt a fickó. Másnap 
elkezdődött az érdemi munka. Az egyetem rendszere 
szerint mi húszán azonos előadásokra jártunk, együtt 
kutyagoltunk óráról órára.

Az első év tananyaga főleg szervetlen kémia volt. Min
den nap volt óránk, amit Lengyel professzor, egy magas, 
elegáns úr tartott. Megjelenését a tanársegédek bevonulá
sa előzte meg. Amikor elfoglalták helyüket, belépett Len
gyel professzor, makulátlan fehér köpenye lobogott mö
götte. Felállva köszöntöttük. Hangsúlyozott precizitással 
helyezte el papírjait a tábla előtti asztalon. Mi csak őutána 
ültünk le.

Az első év jegyzetét két testes kötet alkotta, amit ő 
maga írt. Nem ismertem előtte senkit, aki egy könyv szer
zője lett volna. Az, hogy megvásárolt jegyzetünkön az ő 
neve állt, alátámasztva a tanársegédek tiszteletével, és 
ráadásul királyi megjelenése áhítattal töltött el. Mély, 
zengő hangon adott elő, ami számomra csodálatos volt, 
hiszen jól hallhattam.

Az előadóterem egy félkör alakú auditórium volt, ahol 
kopott fapadok sora emelkedett lépcsősen a terem végé
ig. Akkora volt, hogy száz hallgató is elfért volna benne. 
Kis csoportunk az első padsorok közepén szóródott szét, 
a tanársegédek a sorok szélén ültek. Rajaink kívül senki 
sem volt a teremben. Szünetben azt találgattuk Zoltánnal, 
miért vagyunk csak ennyien a nagy befogadóképességű 
teremben. Zoltán orrára engedte zöldlencsés szemüve
gét, rám pillantott a keret fölött, és faarccal megjegyezte: 
„A Központi Bizottság kitalálta, hogy az országnak négy 
év múlva pontosan húsz kémikusra lesz szüksége. ” Én 
gyorsan körülnéztem, nyeltem egy nagyot, és nem vála
szoltam. De kezdtem őt megkedvelni.

Voltak óráink matematikából, fizikából és politikai 
nevelésből is. A matematika meglehetősen érthető volt, 
és a tanár erős, határozott hangja itt is segítségemre sie
tett. A fizika már egy másféle történet. Előadója Lengyel 
professzor szöges ellentéte volt. Öltözködésére nem 
adott, általában egyenesen a táblához vonult, és szokatla
nul halkan beszélt. Ez egy másik, nagyméretű előadóban 
zajlott, és bár az első sorban ültem, így is elég messze
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voltam a táblától. Egyetlen szavát sem értettem. Teljesen 
pánikba estem. Helyzetemet még rontotta, hogy nem 
létezett hivatalos jegyzet sem.

Óra után a tanár után eredtem és feltártam kínos hely
zetemet. Mosolyogva biztosított arról, hogy a jövőben 
megpróbálja észben tartani, hogy hangosabban beszél
jen. Ez azonban cseppet sem nyugtatott meg engem. Már 
régen felfedeztem, hogy az emberek saját, szokásos 
hangszintjükön beszélnek, és bár valóban megpróbálnak 
alkalmazkodni hangjuk megemelésével, perceken belül 
visszatérnek természetes tónusukra.

Hát ez baj volt. Az egyik tantárgy első óráján lidérces 
szituációban találtam magam: a tantárgy nehéz, nincs 
hozzá jegyzet, és az előadásból szó szerint nem hallok 
egy hangot sem. Megoldást kellett találnom.

Zoltánhoz fordultam helyzetemet vázolva, és megkér
deztem, segítségemre tudna-e lenni. Készségesen vállalta, 
hogy megosztja velem jegyzeteit. Ugyanígy tett néhány 
más évfolyamtársam. így azután minden órát követően 
begyűjtöttem két-három jegyzetet, és azokból állítottam 
össze a sajátomat, a különböző szempontok figyelembe
vételével. Azt nem tudtam, hogy ez mire lesz elegendő, 
de legalább tettem valamit a megoldás érdekében.

A politikai neveléssel ilyen problémám nem volt. A 
„Szovjet Kommunista Párt története” című jegyzetet bib
liaként használták az oktatásban. Bár én addig sosem 
olvastam, szüleim a munkahelyükön kötelező szeminá
riumok miatt tanulmányozták, emiatt gyakran láttam, és 
megszokott dolog volt otthon. A könyv azt írta le, hogy ki 
kinek mit tett az 1917-es Nagy Októberi Szocialista Forra
dalom időszakától a II. világháborút megelőző évekig. Az 
olyan mondatok miatt, m int hogy: „A mensevikek retteg
tek, amikor rájöttek, hogy Lenin a városba érkezett", a 
könyv inkább tűnt ifjúsági irodalomnak, mint komoly 
történelmi munkának.

Az oktató fejezetről fejezetre, oldalról oldalra olyan 
szöveghűen adott elő, mintha csak felolvasta volna a 
jegyzetet. Azt hallottam, hogy a könyvet a párt dogmái
nak alakulása szerint ú jból és újból átdolgozták, eközben 
új alakok jelentek meg, vagy, ami még érdekesebb, tűn
tek el a szöveg két kiadása között. Gyanítottam, hogy az 
éppen aktuális kiadásból sem kihagyni, sem ahhoz hoz
zátenni nem lenne szerencsés. Ezért a hallásomnak itt 
nem volt szerepe.

Éppígy nem hátráltatta a laborgyakorlatot sem. Az ana
litikai laborgyakorlat alapvető feladat, mindennapos el
foglaltság volt, és szinte egész délután tartott. A kísérletek 
alátámasztották azt, amit Lengyel professzor tanított ne
künk. Az volt az elv, hogy a kísérletek által mély és köz
vetlen tapasztalatra tehetünk szert, és ez segíti az anyag 
megértését. Egyben ez volt első kapcsolatunk a gyakorla
ti kémiával.

A laborfoglalkozást egy fiatalos tanársegédnő vezet
te, akinek vidám és barátságos viselkedése erősen kü
lönbözött Lengyel professzor formalitásaitól. Keresztne
vén, Hildának hívtuk. Ő mindenkinek kijelölte a helyét 
a laborasztal mellett, de arra bíztatott, hogy szabadon 
mozogjunk, kérjünk egymástól vegyszereket, eszközö
ket és segítséget. Meglehetősen hamar összeszokott a 
társaság.

Már az ősz vége előtt otthonosabban éreztem magam 
a csoportomban, mint a Madách Gimnáziumban akár a 
negyedik évben. Ebben közrejátszott az is, hogy itt nem 
volt hátrány, ha az ember jól tanult. Az egyetemen min
denki jól akart tanulni, teljesíteni.

Zoltán mellett még két hallgatóval kerültem különösen 
jó viszonyba. Az egyik fiút Lányi Jancsinak hívták. Hoz
zám hasonlóan vonzotta a kémia, szerette az operát. Na
gyon jól kijöttem vele: azonban előtte -  Zoltántól eltérő
en -  óvatosan beszéltem a politikáról -  akár vicc volt, 
akár komoly.

A fiúk -  ugyanúgy, mint a gimnáziumban -  vezeték
néven nevezték egymást. Néha nem is tudtuk a másik 
keresztnevét. A lányokat azonban keresztnevükön szó
lítottuk.

Volt ott egy aranyos, csinos lány Budapestről, Marian
nának hívták. Nem tanult nagyon jól, elvonta a figyelmét 
viharos kapcsolata egy fiúval. Mi nem láttuk egyszer sem a 
barátját, de Marianna elbeszéléséből világos volt, hogy ő 
mélyebben volt érintve a kapcsolatban, mint a fiú. Hazafelé 
gyakran mentünk együtt egy darabig, és meglepve tapasz
taltam, hogy bizalmába fogadott. Ilyen -  romantikamentes 
-  barátságba lánnyal még nem kerültem, de tetszett.

Zoltán továbbra is izgalomban tartott. Addig más bará
tom, mint zsidó, nem volt, ő pedig zsidóval nem állt ko
rábban barátságban. A csoport egyharmada zsidó szárma
zású volt, és miközben az egész társaság jól összerázódott, 
amennyire megfigyeltem, más szoros barátság nem lépte 
át a zsidó-nem zsidó határvonalat. Zoltán csípős szelle
messége és éles felismerései mély benyomást tettek rám, 
akárcsak a nyugati irodalom és zene iránti érdeklődése is: 
kitűnő dzsessz-zongorista volt. Hamar rájöttem, hogy nyu
gatias külseje nem póz, hanem csak része egész irányult
ságának. Mindezt izgalmasnak találtam, és mivel előttem 
nyíltan tette cinikus politikai megjegyzéseit, én is egyre 
több bizalmat éreztem iránta. Időnként találkoztunk az 
egyetemen kívül is. Néha meglátogatott, de gyakrabban 
tettünk nagy sétákat Budapesten.

A zsidó-nem zsidó kérdés azonban még ott feszült 
közöttünk. Egyik hosszú sétánkon aztán vettem egy mély 
lélegzetet, és megkérdeztem, nem okoz-e neki gondot 
egy zsidó barátsága. Jellegzetes pillantást vetett rám zöld 
szemüvege fölött, és faarccal azt kérdezte: „K it zavar, 
hogy te büdös zsidó vagy?" Ezt a jelzőt a vad antiszemiták 
használták, és engem mellbevágott, hogy ő is így beszél. 
Aztán összeszedtem magam, és így vágtam vissza: „Rend
ben, engem sem zavar, hogy egy hülye gójjal lófrálok. ” 
Én ugyan sosem használtam ezt a kifejezést, de úgy gon
doltam, ez a megfelelő, durva válasz. Zoltán szemrebbe
nés né lkü l; jgyezte meg: „Hát ez az. Te egy büdös zsidó 
vagy, én meg egy hülye gój. Hol itt a gond?”

Ezzel megszűnt minden feszültség. Még vicc is kereke
dett belőle. Ahogy az elemek periódusos rendszerét job
ban megismertük, kitűnt, hogy a „büdös izraelita” kez
dőbetűi a bizmut vegyjelével esnek szinte hibátlanul egy
be, a „hülye gój” kezdőbetűi pedig kiadják a higany 
vegyjelét. Úgyhogy amikor a villamoson utazva úgy érez
tük, hogy nyilvánosan kell a másikat piszkálni, addig 
mormoltuk egymásnak a bizmut és higany szavakat, míg 
csak ki nem tört belőlünk a nevetés.
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Édesanyjával

Egyetemi elloglaltsagaim miatt tel kellett hagynom a 
kajakozással. Mégsem töltöttem minden percemet tanu
lással. Azon a télen zajlott a Liszt Ferenc nemzetközi zon
goraverseny, és nekünk édesanyámmal volt rá jegyünk. A 
Zeneakadémián volt a verseny, alig néhány háztömbnyi- 
re a lakásunktól, így a Király utcából csak át kellett gyalo
golnunk.

Korábban nem voltam ilyen zenei versenyen. Az első 
menetben minden résztvevő ugyanazt játszotta -  egy 
Liszt-szonátát. Azt vártam, hogy újra meg újra ugyanazt a 
darabot hallgatva unatkozni fogok: ehelyett a zene árnya
latai izgalmat jelentettek, és kezdtem felfedezni az elő
adók közti stílus- és technikai különbségeket. Az első 
forduló után azon kaptam magam, hogy az utcán járva 
Liszt-szonátákat dúdolok.

Édesanyámmal jártunk a koncertekre. Az első emeleti 
páholyban, jó helyen ültünk. Az előadók válla fölött rá
láttunk a kezükre, amint játszottak. A szünetekben össze
vetettük a megfigyeléseinket, és megállapítottuk, ki a 
legjobb. Amikor a zsűri kihirdette a döntését, tapssal 
vagy füttyel fogadtuk, akárcsak a drukkerek egy focimér
kőzésen. Egy orosz zongorista nyert. Mesélték, hogy a 
díjjal járó pénzen -  azonnal, itt Pesten -  télikabátot vett 
magának. Ezek szerint az itteni választék nagyobb volt, 
mint náluk. Ezt különösnek találtam.

Az opera iránti rajongásom addig fokozódott, mígnem 
elhatároztam, énekelni tanulok. Nem először próbálkoz
tam akkor. Évekkel korábban egy népdalkörbe szerettem 
volna bejutni. Szerettem hallani a saját hangomat, és arról 
ábrándoztam, hogy egy nap személyemben felfedezik az 
új Saljapint. El is mentem a meghallgatásra, de amint be
lekezdtem az általam ismert kevés magyar népdal egyiké
be, a kórusvezető röviden leintett és hazaküldött. Ez az 
elutasítás hosszú időre elvette a kedvemet attól, hogy 
próbálkozzam.

Bátorságot kellett gyűjtenem, hogy újra belevágjak az 
énektanulásba, de nekem úgy tűnt, az elmúlt évek során 
a hangom előnyére változott. Ez alkalommal a meghall
gatás tovább tartott. Először énekeltem, aztán előjátszott 
akkordokat kellett hangjaira bontanom, hogy zenei ké
pességeimet bizonyítsam. Nagy megkönnyebbülésemre, 
ez alkalommal megfeleltem.

A foglalkozások kétszer egy héten, fél órán át tartottak 
es határozottan unalmasak voltak. A tanárnő skáláztatott. 
A hangomat tárgyilagosan ítélte meg, és sokkal többet 
foglalkozott a haladó tanulókkal. Nem bántam. Végre 
zenét tanultam, úgyhogy kitartóan, erőteljes hangon gya
koroltam, kihasználva az alkalmat, amikor egyedül vol
tam otthon. Megalázó lett volna számomra, ha bárki is 
meghallotta volna otthon a gyakorlásomat. Az éneklést 
magamnak és tanáromnak tartottam fenn, nem szántam 
sem barátoknak, sem a családnak.

Néhány hónapi skálázás után, mivel hangom fino
mabb és engedelmesebb lett, rátérhettem az egyszerű 
Schubert-dalokra. A tanárnőm által választott daloknak 
bizonyára különleges pedagógiai értékük volt, mert épp
oly unalmasak voltak, mint a skálázás. Én állandóan ost
romoltam valami érdekesebbért, olykor megszánt, és 
engedte, hogy áttérjek a következőre. Arra kértem, hogy 
kedvenc operámból, Mozart „Figaro házasságáéból tanít
sa meg nekem legkedvesebb áriámat. Ebben Figaro lefes
ti a katonaélet valóságát egy ifjúnak, aki már alig várja, 
hogy felcsaphasson katonának. A zene a lírától az indu
lóig csapong, felvonultatva a behízelgőtől a durva hangig 
mindent, ami az általam vágyott drámai sokszínűséget 
jelentette.

Ez már sokkal bonyolultabb volt, mint a Schubert-da- 
lok, és hónapokig tartott, amíg jól sikerült. Nemcsak a 
hangomat kellett az ária kiéneklésére kényszerítenem, 
hanem meg kellett tanulnom a megfelelő zenei tempót is 
Sosem tanultam kottát olvasni, és folyton bajom volt a 
ritmussal. De a tanulás minden percét élveztem, még 
akkor is, amikor egyes részleteket újra meg újra el kellett 
énekelnem.

Egy téli napon az egyetem után egy évfolyamtársam
mal hosszú beszélgetésbe merültünk, amikor feleszmél
tem, hogy már ideje zeneórára mennem. Elkísért, és a 
vitát egész úton, majd az órára várva a hallban is folytat
tuk. Aztán bementem, és elénekeltem a Figaró-áriát. Év
folyamtársam korábban azt mondta, nem ért a zenéhez, 
és az opera sem érdekli, ezért elcsodálkoztam, amikor az 
óra végén ott találtam őt. Újra nekilódultunk, de még 
mielőtt folytattuk volna a kémiai vitát, megkérdezte: „M i 
volt az, amit énekeltél? Áthallatszott az ajtón a hangod, 
egész jó  volt. ”

Ha az éneklés jól ment, mindent sokkal könnyebb
nek éreztem, még a nehéz egyetemi problémákat is. 
Úgy gondoltam, fontos felfedezést tettem. Arra jöttem 
rá, hogy előnyös, ha legalább kétféle dolog iránt érdek
lődik az ember. Ha csak egy dologgal foglalkozik, és az 
éppen megfeneklett, nincs, ami felvidítsa az embert. De 
ha több dolog érdekli, valószínű, hogy valami éppen jól 
fog menni.

Ezen a télen egy barátom bemutatott zongorista isme
rősének. A zenész imádta az operát és szívesen kísért éne
kest is. Ez ritkaság-számba ment. Az általam isméit zongo
risták nem ereszkedtek le odáig, hogy énekest kísérjenek. 
Lecsaptam a lehetőségre, és néhány más diákkal együtt 
elkezdtem megjelenni nála. Ambiciózusan azt a célt tűztük 
ki magunk elé, hogy Mozart „Don Giovanni”-jának első 
felvonásából megtanuljuk az első jelenetet. A hangfekvé
sem leginkább Don Giovanni szólamának felelt meg, és
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szívesen éltem bele magam a szerepébe. Figurája, köny- 
nyedsége a nőkkel, és „az ördög bánfa ” viselkedése meg
ragadta a fantáziámat. A jelenet mindössze néhány perces, 
de sok énekes bonyolult összjátékát követeli meg, és több 
hónapi munkát igényelt a megoldása. Ám mikor sikerült, a 
gyönyörű muzsikától libabőrös lettem.

Schumann „Két gránátos” című balladáját is nagyon 
szerettem és megtanultam. Két francia katonáról szól, 
akik a halálból is visszatérnek, hogy az ellenségtől körül
vett Napóleont megvédjék. A darab hangterjedelme épp 
nekem való volt, így sikerült egész jól elénekelnem, de a 
dráma vonzott benne igazán. Megpróbáltam pusztán a 
hangommal érzékeltetni, de az arcom és a karom gyak
ran nem állta meg mozgás nélkül.

Tavasszal szüleimmel meglátogattuk egy barátunkat, 
akinek volt pianínója. Valahogy arra terelődött a szó, 
hogy én megtanultam a „Két gránátos”-t és éppen nálam 
volt a kotta is. Szüleim barátai rávették anyámat, hogy 
üljön oda a hangszerhez. Annak idején láttam, hogy az a 
zongorista fiú, akinél a „Don Giovanni”-t tanultuk, 
mennyire kínlódott a kottával annak ellenére, hogy már 
hetek óta gyakorolt. Ezért teljesen elképedtem, amikor 
anyám, bár előbb vonakodva, de mégis fogta a kottát, az 
állványra tette, majd pillanatnyi habozás nélkül elkezdte 
játszani. Elénekeltem a „Két gránátos”-t, anyám tökélete
sen kísért, átvéve a ritmusomat és módosítva a tempón, 
ahol én hibáztam. Az érzés, ami az együttzenélést kísérte, 
nagyon közel vitt anyámhoz. Mégsem tudtam soha őt 
megkérni arra, hogy megint kísérjen.

Ezen a tavaszon egy másik lehetőséget is kaptam ének
lésre. Ez a csoportestély volt. Hagyomány volt az egyete
men, hogy ilyenkor minden csoport előad valamit a taná
rainak. Büfé és tánc zárta az összejövetelt. Mindez nem volt 
túl nagyszabású, valamelyik egyetemi teremben tartottuk. 
A sarokban állt egy pianínó. Néhány évfolyamtársammal 
összehoztunk pár rövid jelenetet, mások vicceket adtak 
elő. Ráadásként összetereltem énekes társaimat meg a zon
gorakísérőt és előadtuk a „Don Giovanni” betanult jelene
tét. Bár a többiek sosem hallották még az eredeti művet -  
vagy tán épp ezért -  tetszéssel fogadták a produkciót.

Az est betetőzéseként Hilda érkezett egy ajánlattal. 
Kollégáival ugyanis kupaktanácsot tartottak, és ott szüle
tett az ötlet: nem volna-e kedvünk -  mint olyanoknak, 
akiknek nyilvánvalóan van tehetségük az efféle dolgok
hoz -  nyitószámként szerepelni a végzős évfolyam év 
végi ünnepségén.

A lehetőség ellenállhatatlan volt. Az ünnepségnek egy 
nagy színház adott helyet, és a tanév társasági csúcsren
dezvényének számított. Sok száz vendég jelent meg 
ilyenkor, és a jegyeket már elővételben eladták. Alsóbb 
évfolyamból nem is hívtak meg senkit, így hát a nekünk 
-  első éveseknek -  szóló felkérés egészen rendkívüli 
volt. Azon nyomban vállaltuk.

Azt javasoltam, hogy a labormunkát jelenítsük meg 
pantomim formájában. Ez minden kémikusnak ismerős, 
hiszen a gyakorlati kémia világába mindenki ezen ke
resztül jutott be. Volt is egy ötletem, így vállalkoztam a 
forgatókönyv megírására.

Igazság szerint ekkor az analitikai kémia már a fő ér
deklődési területem volt, és nemcsak a darab szempont

jából. Az első félévben a labor az a hely volt, ahol olyan 
kísérleteket végeztünk, amelyek segítettek megérteni az 
órán tanultakat. A második félév viszont változást hozott, 
mert ismeretlen összetevők meghatározása lett a kísérle
tek célja. Ez az, amit analitikai kémiának hívunk.

Az első feladatok egyszerűek voltak, egy foglalkozás 
alatt végeztünk velük, de a félév haladtával az összetevők 
egyre bonyolultabbak lettek. Nehezítette a dolgot, hogy 
egyre több ilyen ismeretlen összetevőből állt a vizsgálan
dó anyag. Volt, hogy csoportban dolgoztunk, máskor 
egyedül. Egyre gyakrabban volt arra szükség, hogy több 
laborfoglalkozást szenteljünk egy-egy vizsgálatnak. Növel
te aggodalmainkat, hogy világossá tették: az elemzések 
hatékonysága -  a megfelelő összetevők kimutatása és az 
erre fordított idő -  alapvetően meghatározza a jegyünket.

Miközben volt, aki ezt rabszolgamunkának tekintet
te, én kedveltem, és jól is csináltam. Talán otthoni pisz- 
mogásom is segített. Különösen kedvemre volt annak a 
deduktív folyamatnak a gyakorlása, hogy ha az egyik 
elemzés ad egy eredményt, és egy másik egy másikat, 
hogyan következik ebből, hogy a keresett összetevő X 
kell, hogy legyen.

Hilda derűsen és energikusan ösztönzött bennünket. 
Amikor megakadtunk, azzal vigasztalt minket, hogy ez 
csak egy triviális feladat, különösen a vizsgafeladathoz ké
pest. Az ugyanis -  figyelmeztetett -  olyannyira bonyolult, 
hogy még senkinek sem sikerült tökéletesen megoldania.

A későtavaszi meleg együtt érkezett a vizsgafeladat 
időpontjával. Mindenki kapott egy titokzatos oldatot, 
benne vagy fél tucat vegyület. Mindenkié más volt. Meg 
kellett határozni az összetevőket. A jegyünk a vizsgálat 
eredményétől függött. Az én oldatom víztiszta volt, sem
milyen útmutatást sem adott. Négy hetet kaptunk.

A vegyelemzést két különböző módon lehetett végez
ni. Az első során lépésről lépésre végig kellett járni az 
elemek felismerésének-kizárásának jól kitaposott útját. 
Ha az ember itt mindent pontosan végzett el és az ered
ményt helyesen értelmezte, szükségszerűen el kellett 
jutnia végül a jó megoldáshoz. Azonban ez a szigorú eljá
rás nagyon pepecselő és időrabló munka, és fennállt a 
veszélye, hogy az ember kifut az időből.

De lehetett saját utat is választani. Ugyanazokkal a 
szigorúan meghatározott vizsgálatokkal indult, de az elő
tűnő eredményekre intuitív módon reagálva saját vizsgá
lati sorozatot állíthattunk be, amit aztán az új eredmé
nyekhez kellett igazítani. Ennek a módszernek nagy elő
nye, hogy kevesebb munkát igényel és gyorsabb is, de 
megvan az a veszélye, ha a vizsgálatok rossz irányba in
dulnak el, az egész elemzés kudarcba fullad.

Bíztam annyira szervetlen kémiai ismereteimben, hogy a 
rizikósabb utat válasszam. Néhány lépés után eltértem a ta
nult folyamattól és gondosan jegyzetelve abba az irányba 
indultam, ami logikusnak tűnt számomra. Először gyorsan 
haladtam. Sok elemet tudtam kizárni, illetve meghatározni. 
Ezután a dolog nehezebbé vált. Eredménytelen vizsgálatok 
sora következett. Egyre megszállottabban merültem a fel
adatba, ami megoldhatatlanul nagynak tűnt.

Teljesen magamra voltam utalva. Mindenki más-más 
oldatot kapott, mindenki kereste a megoldás útját, és 
tökéletesen belemerült a maga problémájába, így nem

40 FIZIKAI SZEMLE 2 0 0 2 / 2



volt módom senkivel sem megbeszélni a gondjaimat. 
Hildát sem hívhattam segítségül. Olyannyira szabálytalan 
módon jutottam oda, ahol voltam, hogy akkor sem tudott 
volna rajtam segíteni, ha ez megengedett lett volna. Egyre 
inkább kis szellemi gubómban éltem, elemek és szervet
len vegyületek táncoltak a szemem előtt éjjel-nappal. Már 
csak egy hét volt hátra és borzasztóan aggódtam.

Egy nap labor után késő délután mentem haza. Villa
mosra szálltam. Szívesen előreengedtem a tolongókat, 
így azután a külső lépcsőn lógtam, a tavaszi szél arcomba 
fújt. Kissé veszélyes, de rendkívül frissítő volt így utazni. 
Ezen az estén is így lógtam, bámulva a sűrűsödő májusi 
alkonyatba, de sem az ismerős utcák, sem a forgalom 
képe nem jutott el az agyamig. Atomok, molekulák, vizs
gálati sémák keringtek a szemem előtt.

Aztán egyszer csak rájöttem. Nem tudom, mi idézte 
elő. Az addig kavargó vizsgálati eredmények hirtelen 
összeálltak és az előző hetek zűrzavarából előbukkant 
egy látomás arról, hol tartok most, és hová kell eljutnom. 
Leugrottam a villamosról és hazarohantam. Elővettem a 
jegyzeteimet és ellenőriztem, hogy helyesen összegez- 
tem-e az elvégzett vizsgálatok eredményeit. Mindent 
jónak találtam. Alig vártam a másnapi laborgyakorlatot. 
Hipotézisembe vetett teljes hittel vázoltam fel a bizonyí
táshoz szükséges vizsgálatok sorát. És azok beváltak.

Letisztáztam a jegyzeteimet, végleges formába öntöt
tem az anyagot, felsoroltam a megtalált szervetlen vegyíi- 
leteket. Az utolsó nap reggelén korán felmentem Hildá
hoz és átadtam a laborpapírokat. Kifürkészhetetlen mo
sollyal olvasta el, aztán rám pillantott és megkérdezte: -  
Biztos ebben, Groß

-  Igen -  válaszoltam. De hirtelen nem is voltam már 
olyan biztos, még ha úgy is hangzott.

Másnap Hilda köré csoportosulva hallgattuk, amint 
felolvasta a vizsgált anyagok összetevőit. Az enyém volt 
az egyetlen, ami teljesen jó lett. Valójában -  Hilda szerint 
-  először sikerült valakinek minden szempontból megol
dania a feladatot. Társaim meglepettnek tűntek. Hildát 
büszkének láttam. Én magam a mennyekben voltam.

Teljesítményem híre előttem járt. A többi órán is mo
solyogva gratuláltak az oktatók. Nagyszerű befejezése 
volt ez az első évemnek.

Hátra volt még egy feladat az év végén: a pantomim 
előadása a diplomázók ünnepségén. Mivel én írtam, ren
deztem és szerepeltem is benne, csaknem annyi elfoglalt
ságot jelentett, mint a gyakorlati vizsga.

A végzősök az „Igor herceg” című orosz opera alapján 
adtak elő egy szatírát. Ennek a „Szigor herceg” címet ad
ták. Egyetemi éveik eseményeiről énekeltek, kifigurázva 
a tantárgyakat és az oktatókat. Az ilyen ünnepségeken 
csak egy produkció szokott lenni, úgyhogy a mi szere
peltetésünk a hagyomány felrúgásának számított. Az 
egész egyetem szeme előtt kellett produkálnunk, tehát 
muszáj volt jól csinálni.

Forgatókönyvünk szerint a kémiai elemek viselkedését 
mutattuk meg a laboratóriumi kínzatás során. Minden 
szereplő egy bizonyos elemet képviselt. Zoltán barátom 
zongorán játszott egy klasszikus balettzenét, amire elját- 
szottuk, hogyan reagálnak az elemek egymással a heví
tés, szűrés és más tudományos beavatkozás során. Az

egész egy nagy bennfentes tréfa volt, és az a tény, hogy a 
csoport éppen hogy túlesett a laborvizsgán, külön zama
tot kölcsönzött neki.

Volt egy még bennfentesebb tréfa is benne, amit csak a 
mi csoportunk értett. A darabban szerepelt két hallgató -  
egy fiú és egy lány -, akik két, egymástól alig megkülön
böztethető elemet játszottak. Ez e két elem mindenre 
ugyanúgy reagált és nagyon nehéz volt köztük különbsé
get tenni. A szereplők egyformán alacsonyak volt, hasonlí
tottak is egymásra, miként az eljátszott elemek is, de az 
igazi tréfa az volt ebben, hogy ők éppen jártak egymással 
és valóban elválaszthatatlanok voltak. Úgyhogy amikor 
egy Bunsen-égővel -  vagyis papírból kivágott, felnagyított 
lánggal -  melegíteni kezdtem őket, felugrottak egy székre 
és egyszerre ültek le, egymás kezét fogva egész idő alatt. 
Az első próbán ettől mindenki kacagásban tört ki.

Számos próbát tartottunk a laborgyakorlatok közé szo
rítva. A labormunka ugyan teljesen lefoglalt bennünket, 
de a próbák kitűnő szórakozást jelentettek. Mindenkinek 
támadt új ötlete is, a végeredmény kollektív alkotás lett.

Annak ellenére, hogy a produkcióra lelkesedéssel ké
szültünk, az iskolán kívül feszélyezett központi szere
pem. Ennek következtében, bár a szüleim részt akartak 
venni az ünnepségen, mereven ragaszkodtam ahhoz, 
hogy ne legyenek ott. Azzal érveltem, hogy jelenlétük 
még elfogódottabbá tenne. Szüleim vonakodva bár, de 
elfogadták kérésemet, azonban nagyon-nagyon sajnálták.

Eljött a nagy nap, gyülekeztünk a függöny mögött. Meg
lepetésemre felkértek, hogy néhány szóval vezessem be a 
produkciót. Erre nem készültem és még a gondolata is r i
asztott annak, hogy nagy tömeg előtt beszéljek. De amikor 
kimentem a függöny elé és láttam a tengernyi várakozó te
kintetet, különös nyugalom áradt el bennem. Hirtelen az 
volt a benyomásom, olyan emberekhez szólok most, akik 
kíváncsiak a mondanivalómra. így hát vázoltam, hogy mit 
is fognak látni, és ezt élénk tapssal fogadták.

Aztán felment a függöny és játszani kezdtünk. A 
„Hattyúik tava” bevezető hangjaira -  Zoltán zongorázott -  
sorban bevonultunk. A ruhánk szinte egyforma volt, csak 
a nyakunkban lógó tábla mutatta, ki melyik elemet kép
viseli. A közönség, akik között számos vegyész is ült, 
értékelte a viccet és sokan nevettek, amint az elemek 
jelleme kibontakozott.

így hát az első év nagyszerű eredménnyel zárult. A 
pantomim sikere óriási volt. Egyetemi előmenetelem ígé
retesen alakult. De még fontosabb volt, hogy emlékeze
tem szerint először éreztem magam otthon egy közösség
ben. Nem voltam többé kívülálló. A nyári szünetet ferge
teges hangulatban kezdtem.

Annyira boldog és elfoglalt voltam ebben az évben, 
hogy szinte teljesen figyelmen kívül hagytam, ami az 
egyetemen kívül zajlott.

Ezt az évet ijesztő politikai hírek és fejlemények jelle
mezték. Sztálin halála óta új arcok és nevek bukkantak föl 
a szovjet Központi Bizottság vezetői között. Egyikük sem 
lett olyan fontos vagy elismert, mint amilyen Sztálin volt 
életében, és egyikük sem maradt a posztján hosszabban.

De 1956 elején új orosz vezetőről keringtek hírek, akit 
Nyikita Hruscsovnak hívtak. A szóbeszéd szerint Hais- 
csov a Szovjet Kommunista Pált együk hivatalos ülésén
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elítélte a Sztálin által éveken át folytatott terrort és a ke
gyetlenségeket. Én magam sosem láttam leírva Hruscsov 
kijelentéseit. A hírek több változatban fordultak elő, de 
kitartó létezésük arra engedett következtetni, hogy van 
bennük valami igazság.

Az orosz vezetés változása Magyarországon is tükröző
dött. Rákosit, aki a magyar kommunista vezetés legelnyo- 
móbb szakaszát fémjelezte, Nagy Imre váltotta fel, aki 
népszerűsége mellett -  úgy hírlett -  az oroszoktól is ke
vésbé függött. Csak rövid ideig maradhatott, azután levál
tották és a Rákosi vezetés egy másik tagja lépett a helyé
be. De ez alkalommal a Rákosi-klikk sem gyakorolt vég
letes elnyomást.

Összességében a politikai légkör észrevehető enyhülé
se zajlott Magyarországon. Sok politikai foglyot szabadon 
engedtek. De ami rám a legerősebb benyomást tette, az a 
rádió és az újságok hangnemének változása volt. A politi
kai és gazdasági témákat sokkal nyíltabban kezdték tár
gyalni. Megjelentek a kritikai és elemző vélemények, 
látszólag büntetlenül.

Úgy tűnt, a változás éllovasai az újságírók és írók let
tek. Ezek egy csoportja a Petőfi-körhöz, egy vitaklub
hoz tartozott. Nekem csak homályos ismereteim voltak 
róluk. Azután ’56 júniusában kósza hírekből hallottam, 
hogy a Petőfi-kör a napi újságírói gyakorlatról szervez 
nyilvános beszélgetést. Néhány barátom azt javasolta, 
menjünk el rá.

Mivel már mindenki erről az eseményről beszélt, elha
tároztuk, hogy órákkal a hivatalos kezdés előtt odame
gyünk. Jó ötlet volt. A hatalmas csarnok már szinte meg
telt. A kezdés időpontjára minden zegét-zugát megtöltöt
ték az emberek, összezsúfolódtak a lépcsőkön, sokan a 
nagy, belső udvarra szorultak. Hangszórók közvetítették 
a beszélgetést a kinnrekedtek számára. Százak préselőd- 
tek össze, izzadtak
a koranyári meleg
ben, és éljeneztek 
egy-egy bekiáltott 
megjegyzésre. Ösz- 
szefutottam más 
egyetem istákkal, 
számos régi iskola
társammal és szüle
im néhány barátjá
val is. Később meg
tudtam, hogy a szü
leim is ott voltak, 
de nem láttam őket 
a tömegben.

Barátaimmal si
került helyet kap
nunk az auditóri
umban. A színpa
don hosszú asztal 
állt, körülötte egy 
sor író és újságíró 
ült. Unokatestvé
remnek, Mariká
nak a férje is köz
tük volt.

Sorban felálltak, és a hallgatóság felé fordulva elmond
ták, hogyan kellett a magyar közvéleményt félrevezetni
ük hazugságokkal, ferdítésekkel, túlzásokkal. A kijelenté
sek egy része olyasmiről szólt, ami nekem keveset mon
dott. De a kommunista párt fő napilapjának főszerkesztő
je számomra is érthető vallomást tett. Arról beszélt, ho
gyan szokta meghamisítani a május elsejére szóló időjá
rás-előrejelzést azért, hogy a szép idő ígéretével rávegye 
az embereket, hogy a szokásos ünnepi felvonuláson 
nagy számban megjelenjenek.

Bár én sok megjegyzést nem hallottam meg, de mások 
igen, mert minden vallomást túláradó éljenzéssel, elisme
rő megjegyzésekkel, hangos tapssal üdvözöltek. Bár a 
lelkesedés engem is magával ragadott, mégis észrevettem 
valami furcsát a tapsokkal kapcsolatban. A kommunista 
vezetők beszédeit, kinyilatkoztatásait rendre olyan üte
mes tapssal fogadták, ami lassú, kimért és teljesen együtt- 
hangzó volt. Ilyen tapsot politikai eseményeken tapasz
talhattam. Most ironikusnak tűnt, hogy a beszélőket 
ilyen, „kommunista” tapssal honorálják.

Az összejövetel késő délután kezdődött és még órákig 
tartott. Véget nem érőnek tűnt a vallomások, feltárások 
sora. Izgalmas volt mindezt hallani, és nem tudtam szaba
dulni attól az érzéstől, hogy valami fontos és szokatlan 
esemény tanúja vagyok. Azt éreztem, hogy a történelem 
alakításánál vagyok jelen.

Az esemény után hazafelé menet izgatottan tárgyaltuk 
barátaimmal a történteket. Egyikünk sem élt még át ilyes
mit. Azt reméltük, hogy ez jót jelent a jövőre nézve. Az
után egy gondolat vert fészket a fejemben. Az egész 
dolog olyan volt, mint amikor egy nagynyomású főző
edény teteje meggyengül. Az a veszély állt fenn, hogy ha 
még több gőz képződik, az felrobbanthatja az erejét 
vesztett fedőt.

42 FIZIKAI SZEMLE 2 0 0 2 /2



VISSZAGONDOLVA GRÓF ANDRAS VEGYESZHALLGATORA
Hartmann Hildegard

Budapest

Az Eötvös Egyetemen -  1945—48-ig Budapesti Tudo
mányegyetem -  oktatómunkában 1945-től (IV. évesként, 
mint díjtalan gyakornok) 1988-ig (nyugdíjazásomig, mint 
egyetemi docens) vettem részt. Közel negyven évig I. 
éves vegyészhallgatókkal foglalkoztam. Számolási gya
korlatot tartottam és laboratóriumi gyakorlatot vezettem.

Gróf András az 1955/56-os tanévben volt I. éves ve
gyészhallgató és egy évig a csoportomban dolgozott. II. 
évesként közelítőleg egy hónapig volt hallgató, tanévkez
dettől október 23-ig, de akkor már nem nálam dolgozott. 
Tudomásomra jutott (ha jól emlékszem), hogy az USA- 
ban vegyészhallgatónak jelentkezett, ezért felvételiznie 
kellett. Azon olyan jól szerepelt, hogy mindjárt III. éves
nek vették fel.

Amikor Gróf András nálam dolgozott, az első félévben 
2 órás számolási gyakorlaton és egy délután (körülbelül 6 
órás) általános kémiai laboratóriumi gyakorlaton vett 
részt hetenként. A második félévben két délután (körül-

\ /

bellii 12 órás) laboratóriumi gyakorlaton vett részt. Ezen 
szervetlen minőségi kémiai analízist tanultak. Különösen 
a második félévben látszott jól, hogy Gróf András szenve
délyes érdeklődéssel végezte munkáját, az analíziseket. 
Minden erejét arra fordította, hogy megállapítsa az isme
retlenként kapott anyag minőségét, összetételét. Munká
ját nagy kedvvel és -  mondhatnám -  fanatikus érdeklő
déssel végezte. Ennek meg is volt az eredménye: nagyon 
ügyesen, szinte végig hibátlanul analizált. Amikor egy- 
egy elemzés végén bediktálta, hogy milyen anyagot talált 
és kiderült, hogy megint helyesen analizált, nagyon bol
dog volt.

Nyilván ez a fanatikus akarat, hogy munkáját sikeresen 
végezze el, segítették őt abban, hogy az életben is ered
ményes legyen.

Gyakorlatvezetői füzetemből mellékelek másolatot. 
Ezen Gróf András munkája és eredményei jól követhetők. 
A jobb oldalon felül szerepel, hogy mit adtam ki, a név

vel egy sorban 
i pedig az, hogy

tx -  HFuu L-e  ̂ I mit diktált be.
Látható, hogy 
egyedül Gróf 
diktálta be pon
tosan azt amit 
kiadtam. Nem 
könnyelműskö- 
dött, kihasznál
ta a rendelke
zésre álló időt.

A másolat
ban mellékelt 
levelet András 
már az USA-ból 
írta kis cédulá
ra, amit szülei
nek írt levél 
borítékjába tett 
és a szülei ad
ták oda nekem. 
Azt írja a levél
ben, hogy tart
sam meg jó 
emlékezetem
ben, hát jól 
emlékszem és 
szeretettel gon
dolok rá. Na
gyon megha
tott, hogy nem 
felejtett el és 
még könyvé
ben is megem
lít.
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Andrew S. Grove: SWIMMING ACROSS (a memoir)
Warner Books, 1271 Ave. of the Americas, New York NY10020 (2001) $27, 290 oldal

-  Az élet egy nagy tó. Minden f iú  bemerül a vízbe az egyik 
parton és úszni kezd. Nem mindegyik fogja elérni a túlsó partot. 
De biztos vagyok benne, hogy egyikük átfog úszni: Gróf Andris. 
-  Ezt egy szülői értekezleten Volenszki tanár űr mondta, aki a 
Madách Gimnáziumban a fizikát tanította Gróf Andrásnak is.

Novemberben jelent meg Amerikában Andrew Grove ön
életrajzi kötete, amit azért írt, hogy -  mint mondta -  valamit 
unokái is megtudjanak családi gyökereikről. Ebben élete első 
két évtizedét írja le, budapesti születésétől addig, amíg az 1956- 
os forradalom után „átúszott” Amerikába, hogy ott az INTEL 
mikroelektronikai vállalat alapítója, vezérigazgatója, majd jelen
leg elnöke legyen. A Time magazin 
1997-ben (pentium!) címlapján az Ér 
emberének nyilvánította. Akik átélték 
az „érdekes” 1940-es és 50-es éveket 
Budapesten, azoknak nagyon ottho
nos ez a történelmi környezet. A vál
lalkozásban az az érdekes, hogy An
dy Grove mindezt az amerikai olva
sóknak kívánja bemutatni. Könyve e 
sorokkal indul:

„Budapesten születtem, Magyaror
szágon 1936-ban. Mire húszéves let
tem, már átéltem a magyar fasiszta 
diktatúrát, a német katonai megszál
lást, a nácik •végső megoldását«, Bu
dapest ostromát a Vörös Hadsereg ál
tal, közvetlenül a háború után egy 
kaotikus demokráciát, elnyomó kom
munista rezsimek váltakozását, és e,qv 
népfelkelést, amit fegyverrel vertek le.

Gazdag történelmi tapasztalatok -  
amiket irigyelhetnek tőlünk az unal
mas Amerikában. A sorokon átsüt, 
hogy Andris szerette Pestet. Sok időt 
töltött a Városligetben.

„Budapest két részét a D una vá
lasztja el. A budai oldal dombos, 
amit régi templomok, paloták, gazdag lakóházak es vízparti sé
tányok csipkéznek. Pest kereskedelmi központ, ahol bérházak 
sokasodnak. Ez a természeti fekvés, a hegyek és a folyam együt
tese gyönyörű. A stílusos lakóházak és a fasorokkal szegélyezett 
széles utak kellemes környezetet alkotnak."

Gróf Andris tízévesen a Fasori Evangélikus Gimnáziumba 
iratkozott be. Jól érezte magát, csak néha volt konfliktusa. Ami
kor például hittanórán arra tanították, hogy Jerikó ostrománál 
Józsué megállította a Napot, Andris jelentkezett: -  Hogy állít
hatta meg Józsué a Napot, am ikor a Nap nem is mozog? H i
szen a Föld kering a Nap körül, miközben a Nap egyhelyben 
á l l ! - De csakhamar jött a Fordulat Éve, és az Evangélikus Gim
náziumot 1949-ben államosították. Andris más iskolában fejezte 
be a nyolcosztályos általánost, majd a négyosztályossá lett Ma
dách Gimnáziumba iratkozott be.

Közben történt egy és más. Édesapját munkaszolgálatra vit
ték, orosz fogságba esett és csak 1945-ben szabadult. A Holo
caust idején a pesti gettóból kiszöktetve álnéven és hamis papí
rokkal baráti család bújtatta Andrist. Izgalmas kalandként élte át

Budapest amerikai bombázását és a szovjet csapatok behatolá
sát. Várakozással nézett az elkövetkező szabadság és demokrá
cia elé. De csakhamar megindult a „politikailag megbízhatatlan 
elemek” kitelepítése a fővárosból...

A Madách Gimnáziumban Telegdi tanár urat szerette, aki a 
magyar irodalmat tanította. Andris maga is megpróbálkozott az 
írással, ami az önképzőkörben sikert aratott. Írónak-újságírónak 
készült. írásokat küldött egy ifjúsági hetilapba, ezek meg is je
lentek, amíg ki nem derült „osztályidegen” származása. Gróf 
András megértette, hogy számára az 1950-es években Budapes
ten nem ígérkezik irodalmi karrier. A Madáchban megszerette a 

fizikát és kémiát, végül is 1955-ben 
vegyészhallgatónak iratkozott be az 
Eötvös Egyetemre. Itt élvezte Lengyel 
Béla professzor szervetlen kémiáját, 
Hartmann Hilda  laboratóriumát. (A 
bevezető „kísérleti” fizikát kevésbé, 
ahol az előadó főleg a hallgatóknak 
háttal, a tábla felé motyogott.)

Azután jött 1956. Mint egyetemi 
hallgató, eljárt a Petőfi-körbe. (Petőfi 
verseit kisiskolás kora óta szereti.) Ott 
újságírók bevallották, hogy minded
dig hazudtak. (Május elseje előtt még 
a meteorológiai előrejelzésekbe is 
napsütést iktattak, hogy a dolgozók 
menjenek felvonulni.) Októberre a 
népfelkelés komolyra, novemberre az 
orosz beavatkozás véresre fordult. A 
szovjet katonaság fokozottan érdeklő
dött a forradalmi egyetemi hallgatók 
iránt. Gróf András (200000-ed magá
val) átkelt a zöld határon, utána 
Ausztriából „átúszott” Amerikába. 
Andrisból Andy lett. A Gróf nevet az 
amerikaiak Graffnak ejtették, így lett 
inkább Grove. A City College-ben 
mérnöki oklevelet szerzett. A New 

York Times meg is írta, hogy „egy menekült lett évfolyamelső a 
mérnöki tagozaton”. De Andy Grove nem szerette New York 
kőrengetegét. Kaliforniába költözött, mert San Francisco fekvése 
jobban emlékeztette Budapestre. Itt ismerte fel, hogy a számító
gép lelke a mikroprocesszor, ami „gondolkozik” . Ma a világ szá
mítógépeinek 90%-ában INTEL (intelligens elektron) mikropro
cesszor működik, amiket Andy álmodott, tervezett, gyártott és 
eladott. De ez már más történet. (írt is róla másik könyveket: 
„Csúcsteljesítményű vezetés”, Fizikai Szemle 1999/256, „Ezt csak 
paranoidok élhetik túl”, Fizikai Szemle 1998/109).

Talán látszik az elmondottakból, hogy magyar olvasónak 
mennyire ismerős az Andy Grove által felidézett légkör. O 
mindezt pesti viccekkel és magyar szakkifejezésekkel („egy 
kalap szar” és „felkoncolandó” ) még közelebb hozza. A könyv 
amerikaiul íródott, de nekünk is el kell olvasni, hogy ne felejt
sük: mit vétettek magyarok magyarok ellen a 20. században, és 
bensőnkben bocsánatot kérjünk tőlük. Andy Grove 1956 óta 
nem járt Magyarországon.

(Marx György)
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ONKOTERMIA
Fizika a rák ellen
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A bipertermia a szövetek melegítése mesterséges vagy 
természetes úton. A bipertermia onkológiai felhasználása 
egyszerű elven alapszik: a tumoros szövet anyagcseréje 
eleve magasabb, m int az egészségesé. A meleg hatására 
a felmelegített tumoros szövetek, tovább növelik anyagcse
réjüket, de ehhez nem elég az oxigén ellátás; oxigén-hi
ány (hypoxia) keletkezik, megindul az anaerob anyag
csere, a szövet savanyodás miatt elpusztul. Ez az eljárás 
ma már a tumor-kezelések nagyon dinamikusan fejlődő 
formája. A klasszikus hőkezelések hő-rezisztenciát és vele 
párhuzamosati gyógyszer- és sugárzási-rezisztenciát fe j
leszthetnek ki, am i hatástalanítja a további kezeléseket. 
A modern onkotermia fiz ika i elveken alapuló módszer, 
amely mélyen fekvő daganatokra fókuszáltan melegíti fe l 
a szöveteket és lehetővé teszi a kezelési rezisztencia el
kerülését.

A hipertermia onkológiai felhasználása több ezer éves 
múltra tekinthet vissza. Bizonyíthatóan Hippokratész is 
használta emlő-tumor gyógyítására. Az eljárás a 19. szá
zad végén kapott új erőre, amikor az elektromágneses 
mezőkkel történő, mélyre hatoló energia-bevitel is lehe
tővé vált. (1. ábra [1])

Ma már az onkológiai hipertermia komoly és intenzív 
tudományos diszkussziók témája, önálló konferenciák, 
tudományos társaságok foglalkoznak vele. A témában 
megjelent könyvek növekvő száma, jó impakt-faktorú 
folyóiratoknak a témával foglalkozó cikkei, a növekvő 
számú egyetemi, klinikai, kórházi és intézeti alkalmazás 
mutatja az onkológiai hipertermia lehetőségeit és idő
szerűségét. Néhány randomizált klinikai próbát foglal 
össze a hosszúidejű túlélési statisztikák mutatóival az 1. 
táblázat.

Az onkológiai hipertermia jelenlegi helyzete leginkább 
az ionizáló sugárzás felfedezése után kialakult alkalmazá
si helyzetre hasonlít: tudjuk, hogy jól alkalmazható, de az 
alkalmazhatóság határai, az optimális kezelés körülmé
nyei és főleg pontos hatásmechanizmusa még nem telje
sen tisztázott. A fiatal gyógyászati módszerek mindenkori 
sajátossága, a kellő kezelési tapasztalat hiánya, amely 
alapján hosszú távú, több centrumú és minél kiterjedtebb 
statisztikákat lehetne készíteni.

A hipertermia hatásmechanizmusa

A hipertermia biofizikai hatásmechanizmusa igen bo
nyolult fiziológiai változásokon keresztül érvényesül.

A biológiai rendszerekben a hőhatás szempontjából fontos a hő- 
sokk-proteinek (HSP) szerepe. A HSP szinte minden sejtben meglévő, a 
sejtek evolúciós fejlettségi fokától független konzervatív fehérje-alaku
lat [161. Bármilyen változás jön létre a sejtek dinamikus egyensúlyt félte 
telező életfolyamatában, (például környezeti stressz, pathogén folyama 
tok, betegségek vagy elváltozások stb.) mind aktiválják a HSP-szinteti-

záló folyamatokat [171. Ezeknek a dajka fehérjéknek az a szerepe, hogy 
a sejtet „hozzászoktassák” a stresszhez, a sejtek alkalmazkodjanak az új 
körülményekhez és így megfeleljenek az új kihívásoknak. Ez lényegé
ben szilárd alapot nyújt az evolúciós folyamatoknak is. Mivel a tumoros 
sejtek igen komoly stresszhatás alatt élnek, HSP-szintjük eleve maga
sabb, mint a szokásos [18], segítvén a stressz-adaptációt és Így a tumo
ros sejt túlélését. Ugyanakkor minden beavatkozás a tumor eliminálásá
ra tovább növeli a stresszt, így jelentősen növeli a HSP-k jelenlétét is. 
Kimutatták az extra HSP-szintézist a konvencionális hőterápia [19, 201, a 
kemoterápia [21), a sugárkezelés [221 de még a foto-terápia [231 követ
kezményeként is. A sejtben lévő magas HSP-koncentráció a programo
zott sejthalál (apoptózis) gátlását is eredményezheti [241. Magas HSP- 
koncentráció a sikeres kezelés akadálya. Még nem kellően tisztázott 
egy sor kérdés:

Sokan a hőmérsékletet tartják az egyetlen kezelési sikert meghatáro
zó mennyiségnek. Ezt jól alátámasztja a fázisátalakulás-szerű viselkedés 
(42,5 °C-náO [251, valamint az Arrhenius-függvény meglepően jó illesz
kedése a kísérleti eredményekhez [261. Ugyanakkor az in-vivo 42 °C-ra 
egyenletesen felmelegített (tehát hőmérsékletileg optimális) tumoros 
szöveten kapott sejtpusztítási eredmények jelentősen elmaradnak az 
ennél alacsonyabb, nem homogén hőmérsékletre melegített tumor ke
zelési eredményeitől, ami nem támasztja alá a hőmérsékleti elképzelést.

Más iskolák a hőmennyiség elsődleges hatását emelik ki [27] a két
ségtelen dózisszerű hatást (elsősorban a kezelési időtartam függvényé
ben) állítván a vizsgálat középpontjába.

Vannak tudományos iskolák, amelyek a nem-termikus hatásoknak 
tulajdonítanak döntő jelentőséget [281. Ennek alátámasztására a nem- 
termikusan generált HSP-szintézist (29), a programozott sejthalál (apop
tózis) beindításának tényét [301 és az angiogenesis (új erek kialakulása 
a tumorban) gátlásának megfigyelt adatait [31] idézik. Elektromágneses 
mezők nem termikus hatásairól is publikáltak munkákat [32],

A tumoros sejtek HSP-koncentrációja minden külső hatás nélkül is 
magas, melyet a különféle beavatkozások tovább növelnek. Technikailag 
a legnagyobb problémát a hő bevitelének megfelelő megválasztása, a 
megfelelő hőbeviteli technika kiválasztása jelenti. Nem elég fejlett hiper- 
termia-technika növelheti a tumoros sejtek túlélési képességeit, sőt su
gárzási és/vagy gyógyszer-rezisztenciát is okozhat [331. (A HSP koncent
rációjának mérése a kezelések sikerének jó klin ikai indikátora [30].)

A hipertermia technikai és biofizikai oldalról sajnos 
nem mentes a problémáktól. Ugyanakkor a szinergikus 
elektromágneses hatások az ionizáló-sugárzással, kemo
terápiával és esetleg a sebészi beavatkozásokkal (pre- és 
post-operatív kezelések sikere) aláhúzzák az ilyen irányú 
kutatások fontosságát. A legfontosabb problémák a kö
vetkezők:

A nem megfelelően adott és nem megfelelően fóku
szált hőhatás növelheti a tumor oxigén-ellátását, így 
annak gyors növekedését indíthatja be. A rosszul fóku-

1. ábra. Elektromágneses kezelések a 20. század elején.

SZÁSZ ANDRÁS, SZÁSZ OLIVÉR, SZÁSZ NÓRA: ONKOTERMIA -  FIZIKA A RÁK ELLEN n



Néhány k l in ik a i vizsgálat h ip e rte rm iá va l.

1. táblázat

Lokalizáció

hosszúidejű túlélés
Paciensek

száma Referenciahagyományos 
kezelés (%)

hipertermia 
kezelés (%)

Cervix CA 52,6 83,3 37 [2]
Cervix CA 50 80 40 131
Nyelőcső CA 24,2 50,4 66 14]
Melanoma 28 46 70 151
Fej-nyak CA 15 20 184 161
non-Hodgkin 61 64 172 171
Recrális CA n.a. 60 40 [81
Gastro-intenst. CA 35,5 57,6 293 191
Felületi mamma 41 61 148 1101
Glioblastoma 15 31 112 [111
Felületi CA 62,6 82,8 92 [121
Kissejtes tüdő CA 20 73 49 [131
Nyelőcső CA 59 81,2 66 [141
Húgyhólyag CA, Ceivix CA, Rectum CA 39 55 358 [151

szált hőbevitel növeli az egész
séges szövetek nekrózisának 
veszélyét és fokozhatja a tumor
áttétek keletkezését is. A nem 
megfelelően választott hőbevi
tel a tumor közeli erek kitágítá
sával megnöveli a tumor vitali
tását, így a kezelés céljával el
lenkező hatása lehet.

Diffúziós hőbevitel

Egy lehetőség, hogy a hőt 
valamilyen fürdőben vagy más 
konduktív jellegű fűtéssel, hő
diffúzió útján visszük be a test
be. Ezek alapvetően vérmelegí
tő eljárások, hiszen a bőrfelüle
tet vagy belső üregi hámot me
legítjük, ahol a fiziológiásán kialakuló vérbőség jó hőve
zetést tesz lehetővé, a hőátadás nagy lehet. A konduktív 
melegítési módszerek a bőr alsó rétegeiben lévő sok ka
pilláris vérér által elszállított hőmennyiség miatt az egész 
testet melegítik, mélyen fekvő tumorok lokális kezelésére 
nem alkalmasak. Lokális kezelés kialakítása esetén egy
részt a véráram határozott hűtő hatását, másrészt a bőrfe
lületen égési sérülés nélkül bevihető hőmennyiség korlá
tozott voltát kell figyelembe venni. Az exponenciálisan 
lecsengő hőmérsékleti mélységi eloszlás-görbe miatt a 
felszíni hőmérsékletet veszélyesen magasra kellene emel
ni ahhoz, hogy a mélyben elérhessük a kívánt hőmérsék
leti hatást. Ezért az ilyen hő-beviteli forma csak felszín
közeli kezelések végzésére alkalmas. A konduktív hőve- 
zetéses hipertermia reumatológiai felhasználása még ma 
is létezik. Kézbentarthatatlan folyamatai miatt ma már 
onkológiai felhasználása nem ajánlott.

Mikrohullámoknál nagyobb frekvenciájú elektromág
neses hullámok ismertek a hétköznapi gyakorlatban. Inf- 
ra-lámpát sokszor használunk orvosi előírásra is, ha egy- 
egy helyen lokális meleg alkalmazására van szükségünk. 
Sajnos az infravörös-sugarak igen kicsi behatolási mély
sége (körülbelül 0,5 mm) akadályozza az onkológiai fel- 
használást. Ennek megfelelően ez a módszer nem sokban 
különbözik a diffúziós melegítéstől. Kivétel az infravörös
sugarak egy jól meghatározott tartománya. Az IR-A 
(0,8-1,4 pm, úgynevezett „vízablak”) képes viszonylag 
mélyre hatolni, elérni a kapilláris erekkel sűrűn átszőtt 
szubkután réteget. Ez lehetővé teszi, hogy a vér in-situ 
felmelegítésével olyan teljes-test termoterápiát alkalmaz
zunk, mely minimálisra szorítja a felület égetésének koc
kázatát. így kiküszöbölhető a kondukciós melegítési 
módszerek legnagyobb problémája.

Impedancia

Az impedancia-módszer viszonylag alacsony frekvenci
án, de a fiziológiai idegi stimulációt elkerülően a szövetek 
vezetőképességét használja ki. Ez lehet egyenáramú vagy 
alacsony frekvenciás melegítés (galván-eljárás), vagy hosz- 
szú- és közép-hullámú rádiófrekvencia 500 kHz-ig. Ezek
nek nagy előnye pontos lokalizálhatóságuk és az energia
bevitel viszonylag pontos szabályozása. Technikailag az 
elektródok a megfelelő áramokat invazíven vagy szemi-in- 
vazíven viszik be. Ez nagyobb odafigyelést és néha sebé
szeti beavatkozásokhoz hasonló eljárásokat igényel.

Infravörös-sugárzás

A konvektiv és konduktív melegítési módoknál jelen
tősen jobbnak tekinthető a sugárzásos „mély-meleg”. Az 
elért effektus módszer- és frekvencia-függő. Leginkább 
használt frekvencia-intervallumok: infravörös sugárzás, 
mikrohullám, rádióhullám.

Mikrohullám

A magasabb frekvenciájú, rövidebb hullámhosszú 
mikrohullámú kezelések alapvető hátránya a kis behato
lási mélység. (Ebből a szempontból kevéssé különbözik 
a diffúziós melegítéstől.) Hátrányt jelent még a melegítési 
folyamatot kísérő roncsolás lehetősége, amely az ionizáló 
sugárzáshoz hasonlóan egészséges szövetekre is káros 
befolyással van a nagy fajlagos energia bevitel és a víz
molekulákra szelektív energiaabszorpció következtében. 
Mint a konyhai mikrohullámú sütő használata is de
monstrálja, a mikrohullámú melegítés nyitott mikrohullá
mú forrása komoly egészségügyi veszélyekkel járhat. 
Ugyanakkor a mikrohullámú kezelés viszonylag jól irá
nyítható, fókuszálható, de saját szelekciós hatása nincs, 
egyformán melegíti a szöveteket. A mikrohullámú mele
gítés nagy hátránya, hogy az alkalmazott elektromágne
ses hatás hőmérsékletemelkedés nélkül is okozhat HSP- 
növekedést és nemkívánatos tolerancia-kialakulást [34], 
hatással lehet az immunrendszer reakcióira is [35]. (Ter
mészetesen nem termikus hatások is stresszel járnak, és 
így sejten belüli HSP-szintézist okozhatnak [36].)
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Rádióhullámok

A rádióhullámú kezelések körülbelül 1 MHz-től 30 MHz- 
ig fedik le az elektromágneses tartományt. A frekvencia 
csökkenésével a mikrohullámra jellemző veszélyes és bi
zonytalan effektusok jelentősen csökkenek, míg a behato
lási mélység erősen nő, a specifikusan leadott energia is 
homogénebb eloszlást mutat. A rádiófrekvenciás tarto
mányban három különböző módszer áll rendelkezésünkre:

• alapvetően mágneses módszer,
• alapvetően elektromágneses sugárzási (Poynting- 

vektoros) módszer,
• alapvetően elektromos módszer.

Mágneses energiaközlés

A mágneses mező behatolási mélysége rendkívül nagy. Ez a mély
ség előnyei mellett egyben a mágneses mezővel történő kezelés hátrá
nya is, hiszen a nagy behatolási mélység a mágneses mező és az anyag 
kölcsönhatásának nagyon gyenge voltáról tanúskodik. (A bioanyag 
kifejezetten mágneses jellegű veszteségei elhanyagolhatóak.) A mágne
ses mező által szállított energiából a szövetek által elnyelt energia 
éppen ezért az örvényáramos vagy indukált áramos, vagyis az anyag 
vezetőképességével arányosak. Ilyen értelemben a mágneses mezővel 
történő kicsatolás gyenge, viszonylag nehezen kézben tartható, szelek
tivitása csak a vezetőképesség függvényében biztosítható.

A mágneses melegítés citoplazmát és a sejtközi elektrolitot egyaránt 
jól melegíti. Mivel a mágneses mező behatolása a citoplazmába aka
dálymentes, az általa okozott stressz hatások fokozott HSP-szintézis 
indítanak el, vagyis a szövet hajlamossá válik a kezelési toleranciára. A 
kezelő berendezés elvi rajza az 2. ábrán látható.

A tekerccsel történő melegítésnél az átadott hőteljesítmény a frek
venciától függ, fontos tehát meghatározni a tekercs határfrekvenciáját. 
Ez az a frekvencia, melyen a tekercs rezgőkörként, e fölött pedig kon
denzátorként viselkedik. Tehát eltolási (kapacitív) áram gerjeszti a 
mágneses mezőt. Ezt a tartományt nem érdemes használni, mivel igen 
gyenge mezők gerjeszthetők, melyek iránya sem megfelelő. A rezo
nanciafrekvencia észszerű feltételekkel és kezelési elrendezéssel szá
molva

to = -1 2n ’
képlettel közelíthető (ahol L,„ és C„, a menetkapacitás és önindukció), 
amiből a határfrekvencia / =  23,8 MHz-nek adódik. A számításokat a 3- 
ábra alapján végezzük.

Feltételezzük, hogy a probléma hengerszimmetrikus, azaz a mágne
ses mezőerősség párhuzamos a tekercs tengelyével, az elektromos tér
erősség pedig erre merőleges és mindkettő csak a sugártól függ. Mivel 
a mágneses mezőnek csak z-irányú, az elektromos mezőnek pedig 
csak azimutális koordinátája van, és mindkettő csak az r-koordinátától 
függ, ezért a szinuszos táplálás esetén a Maxwell-egyenlerek egysze
rűbb alakra redukálódnak. Az energetikai hatásfokot a

2. ábra. A mágneses kezelés elrendezésének vázlata.

kezelő tekercs
d

3. ábra. Az indukciós melegítés paramétereinek számításához.
i
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1  r V

képlettel definiáljuk, ahol P, a céltartomány által felvett, Pf  pedig a te
kercs által felvett hatásos teljesítmény. Először a Pf  teljesítményt számít
juk ki. Az egyszerűség kedvéért a mezőmennyiségek indexét elhagyjuk. 
A Poynting-vektor ádagértéke szinuszos táplálás esetén az K sugarú 
besugárzott tartomány határán

S = - \\e {E (R )  H ’ (R))

alakban számítható [371, ahol a csillag a konjugálás jele. A cél tartomány 
által felvett teljesítményt abból határozhatjuk meg, hogy a két térmennyi
ség folytonosan megy át a határfelületen. Ezeket felhasználva:

R. 1' fi, c. qII}=■ 1 - Re

x Re 0 - 1)

ahol a  a vezetőképesség, co a táplálás körfrekvenciája, p mágneses per- 
meabilitás.

Egyszerű fizikai megfontolásokból adódik, hogy növekvő permeabili- 
tás esetén nő a hatásfok. Ez azzal függ össze, hogy nagyobb permeabili- 
tás esetén a cél-tartományban nő az indukció, ezzel nő az indukált elekt
romos térerősség, mely a Joule-hőt okozza. így a mágneses mezővel 
nem érdemes foglalkozni, mivel a szövetek relatív permeabilitása igen 
közel van 1-hez. A hatásfok javítására és a mező fókuszálására tehát a 
cél-tartományt célszerű ferromágneses anyaggal feltölteni. Ez például 
ferromágneses folyadék bejuttatásával érhető el [38], Az így preparált cél
tartomány permeabilitása Maxwell módszerével számítható [391:

fl„v, -  1 1 (1 * 0 ( 1 - 0 ' '

Itt Cr a ferromágneses folyadék térfogati koncentrációja a cél-tarto
mányban. Számítógépen olyan esetet vizsgáltunk, amikor a hatéko
nyabb kezelés érdekében a cél-szövetet ferromágneses folyadékkal 60 
térfogat-százalékban telített. Ekkor a relatív permeabilitás előbbi össze
függésünk szerint: | i r = 3. A  szövet elektromos vezetőképességét a  = 
0,6 Qm-re választottuk. A hatásfokot a határfrekvenciáig terjedő tarto
mányban a 4. ábra mutatja.

A cél-szövet által elnyelt teljesítményt úgy normáltuk, hogy a jósági 
tényezővel egy ábrán ábrázolható legyen. Látszik, hogy nagy cél-szövet 
által elnyelt teljesítményekhez csökkenő jósági tényező tartozik. Éssze
rű átadott teljesítmények esetén, még ilyen magas mágneses preparálás 
mellett is csekély a hatásfok, értéke kisebb, mint 0,5%.

Dipólus antennáról lesugárzott 
(Poynting-vektoros) melegítés

A Poynting-vektoros (antennáról lesugárzott) esetben 
az exponenciális mélységi elnyelés egyszerű szabályként 
kontrollálja a bevitt „mély-meleg” hatásokat. Ez egy an
tenna-rendszer alkalmazásával fókuszálhatóvá teszi (az

4. ábra. A jósági tényező és a normált hőteljesítmény változása a frek
vencia függvényében.

/.( io V )
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5. ábra. Az antenna-rendszer jósági tényezőjének számításához.

1. 2. 
dipólus | dipólus

II,,

— Er,
"♦2

ő. Á&ra. Két dipólus által keltett térerősségek.

ionizációs sugárzási kollimátorokhoz hasonlóan) ezt a 
nem-ionizáló sugárzást.

Ennél a hevítési módnál a beavatkozó szerv egy hen
gerfelület palástján szimmetrikusan elhelyezett rövid di
pólus-antennák rendszere (5. ábra). Az antennák által 
generált elektromágneses hullám hullámhossza leggyak
rabban 3 m körül van. A beavatkozás távolsága átlagosan 
megközelítően 0,4 m, tehát az antenna-rendszer közel-tér 
üzemmódban dolgozik. Ez dipólus esetén azt jelenti, 
hogy az nyitott kondenzátornak tekinthető tehát nagy 
elektromos és kis mágneses tere van, ami kedvező. A kö- 
zeltér-üzemmód másik következménye az, hogy az an
tenna árama fázisban van a gerjesztett mezővel. A rend
szert úgy fókuszálják, hogy a cél-szövet helyén az egyes 
antennák elektromos mezői erősítsék egymást.

A számításokat a 5. ábrán látható elrendezésre végezzük el. Feltéte
leztük, hogy a cél-szövet a beavatkozó szerv geometriai középpontjában 
van. A kezelt tartományban az antennák mezője által indukált töltések és 
áramok mezőjét a számításoknál nem vesszük figyelembe. Ez a Maxwell- 
egyenletek szukcesszív approximációval történő megoldásának első 
közelítése. így a valóságosnál nagyobb mezőket és hatásfokot fogunk 
eredményül kapni. Ennek oka az, hogy a kezelt tartomány töltései és 
áramai az energia-megmaradásból következő stabilitási elv miatt csök
kentik a külső források által keltett mezőt. A behatolási mélységgel ezt a 
hatást lehet figyelembe venni. Másrészről ezek által a források által kel
tett mezők a távolsággal gyorsan lecsengenek, tehát a távoli mező jó 
közelítéssel megegyezik a külső források (antennák) mezőjével.

Azonos fázisban gerjesztett antennák és tengelyben fekvő cél-tárgy 
esetén a legnagyobb amplitúdójú azimutális térerősségek összegződnek, 
míg a többi kioltja egymást, ahogy azt két antennára a 6. ábra mutatja.

A hatásfok

n 2 CT Ií  U '
[ 8 712 £ J Ri ,

( « / ) 28 0 rt |( 70 í
j _ ^ í x Y
11 A  [ * J -

1 O V, 
80 64 idjEg c)2 A

ahol A a beavatkozó szerv körkeresztmetszetének felülete, c a fényse
besség, /a z  antenna árama, / a hossza, £ a dielektromos permittivitás,/  
a tápfrekvencia és R a cél szövet távolsága, V, a cél-szövet térfogata és 
a  a vezetőképessége, X a hullámhossz. Legyenek az adatok: A = 0,5 m2, 
V, ■ 0,1 liter, a hullámhossz X = 3 m és a vezetőképesség a  = 0,6 Í2m. 
Ekkor a jósági tényező T] = P J  Ps = 3,45 • 10"2, ami a tekercs beavat
kozó szervű hipertermiás módszer hatásfokával azonos nagyságrendű.

Hangsúlyozzuk, hogy a bemutatott becslés a valóságosnál nagyobb 
értéket ad. Rosszabb érték abból származik, hogy a besugárzott tarto
mányban indukálódott áramok Lenz-töivénye szerint kiszorítják az 
elektromágneses mezőt. A kiszorítás mértéke a behatolási mélységgel 
vehető figyelembe, mely ebben az esetben 10 cm körüli érték.

Itt a szelektivitás a fókuszálás minőségében rejlik, így 
a kezelés sikere a fókuszálás sikerével arányos. Ez a 
módszer egyenletesen melegíti a szöveteket, nem szelek
tál annak minősége szerint, még a sejtmembrán sem je
lent akadályt a bevitt energia egyenletességének.

Elektromos módszer

A dominánsan elektromos mezővel töiténő energia-ki- 
csatolás (kapacitív vagy kondenzátoros elrendezés) más 
előnyöket nyújt és más problémákat vet fel. A behatolási 
mélység ugyan csökken a mágneses módszerhez képest, 
de az elnyelt energia jelentősen megnövelhető és a rend
szerbe extra szelektivitási faktorok is bekapcsolhatóak.

Feltételezzük, hogy a szövet dielektromos tulajdonságai időtől füg
getlenek, és a polarizáció lineáris módon függ a térerősségtől. Általános 
esetben a

D  = e0£ +  P  = e0£  + e() J k ( í - t ) £ ( x )  dz.
o

Az egységnyi élhosszúságú kockában hővé alakuló villamos teljesítmény 

p  = El  (a  + a) e0 tg a Re £,.),

ahol tg a = Im£/Re£r Az egyenlet első tagja a Joule-hő a második a 
dielektromos hiszterézis okozta hő. Ez utóbbit a permittivitás képzetes 
része okozza (veszteségi permittivitás).

P “ -R e
2 E\J + E0 (ö Im E ,),

ahol,/ a vezetési áramsűrűség és a  a dielektrikum vezetőképesség, me
lyek az Ohm-törvényen keresztül kapcsolódnak az elektromos térerős
séggel j  = oE . A következőkben azt az esetet tárgyaljuk, amikor a kezelt 
rész nagyfrekvenciás feszültségforrással táplált kondenzátor fegyverzetei 
között helyezkedik el (7. ábra). Feladatul azt tűzzük ki, hogy meghatá
rozzuk a kezelt tartományban a hővé alakuló elekuomos teljesítményt.

A számítások során egyszerűsítő feltevésekkel kapjuk, hogy a tarto
mány térfogategységében hővé alakuló elektromos teljesítményt szinu
szos táplálás és stacioner üzem esetére

P - U*
(a ,  * j í QE , ) ( g ,  + j(oz.i )

h ll ( ° 0  * J <° <A) + h lo(°<  +) “  El) + ll ‘« f ii E2>

X

a  + j  co e _ j  
t _ <*„ +./toe0

g+JME  ̂2
a „\/w e 0

(ö  + a> tg a Réz) ,

7. ábra. A dielektromos hevítés elve.

0
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í/.

u

£2 ct2 bőr
£i CT 1 zsír
£<) CT„ izom 

R
(~ y f

kezelt x  . . —  e a tartomány
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H iperte rm iás módszerek összehasonlítása

2. táblázat

Beavatkozó szerv típusa
Típus

frekvencia
(MHz)

Jósági szám Térfókuszálás
módja Mágneses tér Hőkeltés helye

Kondenzátor 13,56 0,225 ön csekély Extra-celluláris tér + sejtfal külső
Tekercs <25 0,0024 művi jelentős Extra- és intra-celluláris tér
Antenna-rendszer 100 0,0345 művi csekély Extra- és intra-celluláris tér

ahol Ûjj generátor feszültségének effektiv értéke. Az előbbi összefüg
gésből látszik, hogy a térerősség állandó a kezelt tartományon belül, és 
akkor nagyobb a környezet térerősségénél, ha a zárójelben lévő kifeje
zés második tagja kisebb zéaisnál. Alihoz, hogy fókuszálás jöjjön létre, 
fenn kell állni a

f ■

(3 0 )  E ^COE0
ct + 2 ct0 ' oE ( e + 2 e 0)í  

+ 1
ü) ( e + 2E 0)

összefüggésnek. Mivel a rákos szövet permittivitása nagyobb, m int a 
környezeté, ezért a második tényező egynél kisebb. A követelt össze
függés így csak akkor áll fenn, ha

f 2

W £ 0

o  + 2 a 0
+ 1

(Ű (e + 2 E o).

Ebből k ö ve tke z ik , h o g y  o / o 0 «  e/ e0.
Ha a rákos cél-tárgy vezetőképessége jó közelítéssel megegyezik a 

nemrákos szövetével, akkor fókuszálás lép fel. Egyszerű belátni, hogy a 
térerősség növekedés a fókuszálás következtében maximálisan másfél- 
szeres lehet.

A bemutatott elmélet a nagy behatolási mélységű hipertermia egy
szerűsített fizikai modellje. Ennél a tápfrekvenciát gyakran választják 
13,5 MHz-re. Ennek oka az, hogy a sejtfalhoz kötött víz veszteségi per
mittivitása ezen a frekvencián maximális [2] (8. ábra).

A kondenzátoros beavatkozó szervű nagy behatolási mélységű hiper- 
termiás berendezésnél nem kell számolni az áram-kiszorítási jelenséggel. 
Ez azt jelenti, hogy a fegyverzetek alatt az elektromos mező és ezáltal az 
áram eloszlása a szélek hatásától eltekintve egyenletesnek tekinthető.

A fentiek alapján becslést adunk a kondenzátoros berendezés hatás
fokára. A cél-szövet nagy dielektromos permittivitása miatt az elektro
mos mező a cél-szövetben fókuszálódik, ennek eredményeként megnő 
a térerősség. Ennek értéke, ahogy azt megmutattuk, a környező térerős
ség másfélszerese lehet. A becslést a 9. ábra alapján végezzük. A kép
let utolsó tagjának származtatásánál feltételeztük, hogy a cél-szövet 
térfogata kicsiny. Legyen a külső térerősség cr, a külső anyag és <j4 a 
cél-szövet vezetőképessége, ekkor

8. ábra. A kötött víz veszteség! permittivitásának frekvenciafüggése.

^  _ 4i?' 7I(g4,)1ql + 2 lt/£olm(e»-)] =  2
3i?27t d ^ [ o t + 2 7t/E0Im (E j]  ■

ahol V, a cél-tartomány és Vk a kezelt tartomány térfogata, g a térerős
ség erősítés a cél szövetben. A számításoknál elhanyagoltuk a képzetes 
permittivitásokból származó tagokat, mivel azok két három nagyság
renddel kisebbek (lásd 2. ábra). Legyen Vk = 3 liter, Vj= 0,1 liter, a 
vezetőképességek egyezzenek meg, továbbá legyen g  = 1,4, akkor

Összehasonlítás

A következőkben táblázatosán (2. táblázat) összevet
jük az egyes kezelési módszereket az alábbi szempontok 
alapján:

• Típus-frekvencia. A berendezésre jellemző frekven
cia, mely kondenzátoros kezelésnél és antenna-rendszer 
esetén a táplálás frekvenciája, indukciós hevítés esetén 
pedig a tekercs határfrekvenciája. Ez a frekvencia szabja 
meg, hogy elektromos beavatkozás esetén az áramvona
lak csak a sejtközi térre korlátozódnak-e vagy behatolnak 
az intracelluláris térbe is. Az erre vonatkozó frekvencia 
határ: 15 MHz. A tekercses- és a nagy behatoló képessé
gű kondenzátoros beavatkozó szervű melegítésnél na
gyobb mértékben történik a sejtközi folyadék, kisebb 
mértékben a sejtfal melegítése.

• Hatásfok. Az energia hasznosításra jellemző 
mennyiség. Ebből a szempontból a kondenzátor beavat
kozó szervű melegítés a legjobb.

• Térfókuszálás módja. Az a mechanizmus, mely a 
célzott-szövetben erősíti a mezőt. Kondenzátoros esetben 
a rákos cél-szövet nagy dielektromos permittivitása bizto
sítja a fókuszálást. Ez az önfókuszálás esete. Antenna- 
rendszer esetben mesterségesen interferenciásán, induk
ciós esetben pedig ferroelektromos fluidum bevitelével 
művi úton történik a fókuszálás. Tehát fókuszálás mind
három melegítési módnál lehetséges.

9. ábra. A kondenzátoros melegítés hatásfokának számításához.
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E  (500 V/m = 5 V/cm -  5 mV/sejt)

10. ábra. A sejtmembrán elektromos mezőt árnyékoló hatása.

• Mágneses mező jelenléte. Fontos, mivel ti mágneses 
mező stresszfehérjéket kelt a sejt belsejében, ezzel növel
ve a sejt ellenállóképességét. Ebből a szempontból a te
kercses beavatkozó szervéi melegítés a legkedvezőtle
nebb, míg a másik kettő egyenértékű;

• A hőkeltés helye. Ettől féigg a roncsolási mechaniz
mus. Ha az extracelluláris tér a hőkeltés helye, akkor a hő
mérséklet gradiens termoelektromos és termoozmózis ef
fektusokat kelt. Ez utóbbi a sejt duzzadásához és mecha
nikai roncsolódásához vezet, mely a rákos sejt esetén na
gyobb mértékű. Ha az egész cél-tartomány a hőkeltés he
lye, akkor a termikus megfutás a roncsoló mechanizmus.

• Preparálás, előkészítés igénye. Ez a folyamat erősen 
lecsökkenti a módszer alkalmazhatóságát. A hosszadal
mas és bonyolult előkészítés, valamint az esetleg mágne
ses szuszpenzióval történő tumorpreparálás határozott 
hátrányt jelentene.

Az egyes hipertermiás módszerek e szempontok sze
rinti összehasonlítása az 2. táblázatban látható. A felso
rolt összehasonlítás szerint a bevitt teljesítmény alapján a 
kondenzátor beavatkozó szervéi hipertermiás módszer a 
kiemelkedően kedvező.

Onkotermia

Az elektro-hipertermia (onkotermia) a konvencionális 
hipertermia problémáit kiküszöbölve, a hagyományos 
hatások mellett olyan újabb lehetőségeket nyújt, ami je
lentősen megnöveli a módszer hatékonyságát, alkalmaz
hatóságát és megbízhatóságát. Az onkotermia elektromos 
mezővel történő (kapacitív) energiakicsatoláson alapszik. 
Ahogy megmutattuk, ez a lehető legnagyobb energiabe
vitelt teszi lehetővé.

A bemutatott önfókuszáló hatás mellett az elektromos 
mező szelektív hatását lehet alkalmazni, mivel a tumoros 
szövetek általános rendezettsége alacsonyabb, mint az 
egészségeseké, így komplex dielektromos permittivitása 
és komplex impedanciája is megkülönbözteti ezeket a 
szövetrészeket. Ezt a szelekciós módszert ma már a rák 
diagnosztikájában is alkalmazzák (impedancia tomográ
fia). így a kapacitív kicsatolás a dielektromos permittivi- 
tás-különbségek, illetve a rend-rendezetlen állapotok 
megkülönböztethetősége kapcsán szelektív. Az elektro
mos energia abszorpciója arányos a szövetek komplex 
vezetőképességével. A tumoros szövetek vezetőképes
sége háromszorosa az egészségesekének, [40, 41], a di
elektromos permittivitás az sejt-közi elektrolitban az 
adott frekvencián a szintén jelentősen magasabb a tumo-

sejtközi mátrix

karakterisztikusan 2-8 fim
11. ábra. Elsősorban a sejt-közi folyadék melegszik.

ros szövetekben [40, t2j. Ehhez hozzájárul, hogy a di
elektromos permittivitás messze nem homogén. A malig- 
nus szövetek sejtmembrán-közeli sejt-közi elektrolitja 
ebből a szempontból kiemelkedően magas. Megfelelő 
frekvencia választása esetén szelektivitás fokozására a 
kötött víz rezonáns energia-elnyelése is felhasználható. A 
a rákos daganatok ilyen nem homogén tulajdonsága 
NMR-rel is jól mérhető [43-45] és elméletileg is megfele
lően alátámasztható [46]. így a malignus sejtek környeze
te jelentősen több energiát abszorbeál az elektromos me
zőből, mint az egészséges sejteké. A jól hangolt és meg
felelően kialakított onkotermia önfókuszáló mechaniz
mussal, koherens elektromos hullámokkal spontán 
módon töri meg a polarizációs szimmetriát a malignus 
sejtek környezetében [47-49].

Másik kihasználható előny, hogy az elektromosan kicsa
tolt energia (ha az alkalmazott frekvencia nem túlságosan 
nagy) döntően az sejt-közi elektrolitban nyelődik el, hiszen 
a nagy térerősséget (több mint egy millió V/m) képviselő 
körülbelül 10 mF/m2 kapacitást képviselő membránon az 
alkalmazott elektromos mező nem tud jelentős mértékben 
keresztülhatolni (10. ábra). így a közvetlenül melegített 
tartomány csak a sejt-közi folyadék (11. ábra). Ugyanak
kor az energiaabszorpció igen lényeges a sejtmembránban 
és a sejt-közi folyadékban (12. ábra).

Ilyen technikai megvalósítás mellett a sejt citoplazmáját a membrá
non keresztül történő hődiffúzió melegíti. Ez a dominánsan sejt-közi 
melegítés a a személyre és betegségre szabottan egyedileg automatiku
san hangolt onkotermia eljárás fő előnye. Mivel a HSP-k feladata az 
aktuális „status-quo” megőrzése, a membránban és a sejt-közi elektro
litban jelenlévő HSP a kollektív jelek visszaállításában a normális sejt
közösségi lét megvédésében kap szerepet [51], [52]. Megmutatták, hogy 
ezek a stressz fehérjék jelentős szerepet játszanak az apoptózis (progra
mozott sejthalál) jel kialakításában [531.

A sejt-közi folyadékban keletkezett hőnek át kell ha
tolni a sejtmembrán felületén. Ez a hődiffúzió sérti a 
membránfunkciókat, a sejt integritásának megszüntetésé
hez vezet. A viszonylag kis térfogatú sejt-közi folyadék 
hamar felmelegíthető, így a membrán környezete gyor
san eléri a kritikus 43 °C-t. Termostatikusan a melegítés
nek nincs membránroncsoló hatása: a körülbelül 10 ms 
alatt egyensúlyba kerülő folyadékrészek -0,22 mV/K 
membránpotenciái változást idéznek elő.

A gyors kiegyenlítődés ellenére a hőgradiens a memb
ránon extrém magas: 1 K/pm. Ez az hőáram 1500 
n\V/gnr, ami a normál metabolikus hőáram (20 nW/um2) 
többszöröse. A sejtbe hatoló hőáram és az ezt létrehozó 
gradiens, mint termodinamikai hajtóerő, határozott ára
mok kialakítását teszi lehetővé, melyek a természetes
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3. táblázat

A sugárkezelés és a h ipe rte rm ia  egymást kiegészítő hatásai

Effektus/módszer Az ionizáló sugárzás hatása A hipertermia hatása

Hatás a sejtosztódásra
pH-fiiggés
oxigenizáció

az M+Gj fázisokban jelentős 
relativen lúgos környezetben hat 
jól oxigenizált szövetben hat

az S fázisban jelentős
relativen savanyú környezetben hat
hypoxikus szövetben hat

4. táblázat

A gyógyszeres kezelés és a h ip e rte rm ia  kiegészítő effektusai

Effektus/Módszer A kemoterápia hatása A hipertermia hatása

Sejtosztódásban az M+G, fázisokban hat az S fázisban hat
Gyógyszerfelszívódásban a nagy nyomás miatt alacsony elektro-ozmózissal növelt
Gyógyszermetabolizáció alacsony magas
A hatás helye az artériák közelében az artériáktól távol
Reakció sebesség kicsi nagy
Aktivitás nem hat a G0 fázisban „kilöki” a sejtet a G0 fázisból

ionáramokkal nem egyeznek meg, erősen csökkentvén a 
sejtmembrán dinamikus stabilitását. Ez a sejt belseje felé 
irányuló kényszerített áram 150 pA/pm2, döntően nátri
um-ionokból áll. (Normális esetben a nátrium-áram kifelé 
irányul, értéke 12 pA/pm2 körül van.) Ez erősen rontja a 
membrán dinamikus stabilitását. Ugyanakkor a kényszer- 
feltételek a sejt citoplazmájának nyomását is erősen meg
növelik, (a növekedés 1,32 MPa) ami további szelekciót 
jelent a mutáns sejtek roncsolásában. Ismert, hogy a ma- 
lignus sejtek membránjában a foszfor-lipidek koncentrá
ciója megnő [54], a membrán rideggé válik, a megnöve
kedett nyomásnak képtelen ellenállni. További memb
ránroncsoló hatás a kettős lipidréteg dióda-szerű viselke
dése, mely az abszorbeált hőhatást lavinaszerűen növeli.

12. ábra. Az energiaabszopció az alkalmazott frekvencia (13 MHz) ese
tén kicsi a sejt belsejében [501.
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Az ilyen módon melegített malignus 
szövet sejtjeinek hőreakciója másodla
gos: a védekező mechanizmus, a HSP- 
szintézis már csak a membrán roncsolá
sa után kezdődhet meg. Az extra-cellu- 
láris folyadékból, mint hőforrásból 
kiinduló és a sejtmembránon keresztül
hatoló hőáram és a következményeként 
fellépő folyamatok a hősokk fehérjék 
szintézisét irányító folyamatok szelek
cióját jelenti. Vagyis a sejt adoptációs 
mechanizmusai kevésbé aktiválódnak, 
mint a citoplazmát direkt módon mele
gítő és térerősséggel járó stressz-hatást 
produkáló eljárások esetében. Ugyan
akkor a sejt belsejét intakt módon nem 
befolyásoló elektromágneses tér továb
bi extra HSP-szintézist nem indít el. 
További fontos hatás, hogy az extrém 
módon szelektíven melegített membrán 
és extra-celluláris környezete a cito- 
plazmán kívüli, a membránba ü lő  HSP- 
szekréciót hoz létre, melyek segítik az 
apoptózis jelek erősítését. A sejt-közi 

HSP90-OÍ segíti a lymphoid sejtek növekedését, és az extra-celluláris 
dajkafehérjék növelik az immun-mechanizmusok effektivitását.

Az onkotermia kiválóan egészíti ki a hagyományos 
tumor-terápiákat, olyan lehetőséget kínálva, mely az 
egyes terápiák hiányosságainak kiküszöbölését teszi le
hetővé. A hipertermia jól együttműködik a sugár- és 
gyógyszeres-kezelésekkel, határozottan fokozza azok 
hatását, a tumor-szövetet érzékenyíti ezekre a módsze
rekre. így a heterogén tumor-szövet egymással kiegészítő 
módszerekkel optimálisabban kezelhető, vagyis jelentő
sen homogénebb sejt-pusztítás érhető el.

Az egymást szinergikusan kiegészítő módszerek össze
hasonlítását a 3- és 4. táblázatban adtuk meg.

Olyan esetekben, amikor a kívánt sugár- vagy kemote
rápia alkalmazásának valamilyen komoly ellenjavallata 
van, a hipertermiával kombinált kisebb sugár- [55] vagy 
kemo-dózis [56] esetenként ugyanazt a hatást érheti el, 
mint az eredetileg igényelt.

Ezen a szinergizmuson túl, a tumor-szövet heterogenitá
sát figyelembe vevő, további lehetőségeket kínál az onko
termia és a hagyományos kezelési eljárások kombinációja. 
Ér-közeli helyeken jó az oxigénellátottság, távolabb egyre 
nagyobb az oxigén-hiány, hiszen az intenzíven metabolizá- 
ló tumoros szövet gyorsan elhasználja a rendelkezésre álló 
oxigént. A kemoterápia elsősorban az artéria közelében 
hat, hiszen a vérárammal kerül be a tumorba, az ionizáló 
sugárzás is a vér-ér közelében (relativen jól oxigenizált szö
vetekben) hatékony. Az onkotermia elsősorban oxigénhiá
nyos szövetekre hat, így az inhomogén tumor-szövet min
den része jól kezelhető az onkotermia és az ionizáló sugár
zás és/vagy kemoterápia kombinációjával. A vérmelegíté- 
ses (teljes test hipertermia) eljárások szintén jól kiegészítik 
a kemoterápiát, hiszen a melegen adott gyógyszer kémiai 
reakcióképessége nő, a kemo-metabolizáció hatékonyabb.

Az onkotermia megvalósítása

Az onkotermia [57] olyan technikai megoldás, mely a 
fenti problémák megoldására irányult, hogy a felsorolt 
előnyök maradéktalanul érvényesülhessenek.
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13 ábra. Az onkotermiás berendezések családja. ECT: Felületi, lokális, invazív módszer, mely 
a bőrfelülethez közel eső malignus és benignus tumorok kezelésére alkalmas. Alapvetően az 
alkalmazott elektromos térerősség dominál. PCT: Kavitációs (testüregi) onkotermia módszer, 
mely általában (a megfelelő katéter-aplikátor segítségével) különböző testüreg kezelésére (pél
dául prosztata, végbél, szigma, nyelőcső, hüvely, méhnyak) szolgál. ICT: Kísérleti stádiumban 
van egy felszíni kezelés, mély szövetközi, határozottan hővel történő kezeléseket tesz lehetővé, 
akár nyílt operációban is. EHY: Regionális onkotermia módszer mélyen fekvő, általában szervi 
daganatok kezeléséhez (agy, máj, vese, tüdő, gyomor, hasnyálmirigy stb.). Ez a készülék uni
verzális, egyszerűen kezelhető, nem igényel bonyolult műveleteket. Nincs ellenjavallt lokalizá
ció. WBH: Kidolgoztuk a teljes test hipertermia-módszerét is, mely azokban az esetekben aján
lott, amikor a tumor diffúz, nem lokalizálható egy vagy néhány régióra.

A kifejlesztett berendezés-együttes :t fenti elvek meg
valósításának alapján készült. Kizárólag magyar fejlesz
téssel és előállítással kialakítottuk az onkotermiás készü
lékek teljes családját, melyet az 13. ábrán mutatunk be.

Az onkotermia mindegyik formáját igen széles terápiás 
körben alkalmazzák, olyan esetekben is, melyre sem a 
hagyományos tumorkezelési módszerek, sem pedig a 
klasszikus hipertermia nem jelent megoldást. Például az 
agy-tumorok (asztrocitóma és glioblasztóma) kezelésé
ben. Az onkotermia hatásmechanizmusából következő
en, a klasszikus hipertermiával ellentétben a legkomo
lyabb komplikációt jelentő ödéma nem növekszik, 
hanem kifejezetten csökken. Ez a gyógyulási folyamat
ban és a beteg életminőségében is hatalmas előny. A pri
mőr és áttételes máj-tumorok kezelésében is jelentősen 
jobbak az eredmények, mint a klasszikus hipertermiánál.

Az önmagában alkalmazott EHY onkotermia eredmé
nyei is igen megnyerők. 72 végállapotú betegnél (Wolf- 
son Center, Tel-Aviv, Izrael) 4,2% teljes válasz, 11,1% 
parciális válasz, 12,5 % minimális válasz és 8,3 % stabili
zált állapot (összesen 36,1 % válasz arány) volt elérhető 
nem homogén betegcsoport esetén.

Konklúzió

A hipertermia egyre jobban terjedő, hatásos kezelési el
járás az onkológiai gyakorlatban. A technikai és biofizikai 
fejlesztések jelenlegi színvonala hozta létre az elektro-hi-

pertermiát (onkotermiát), ami a legkor
szerűbb eljárásnak számít. Az onkoter
mia fájdalommentes, elhanyagolható el
lenjavallattal. Az életminőséget javító, a 
hagyományos terápiákat kiegészítő biz
tonságos eljárás, mely hagyományos te
rápiákkal együtt alkalmazva megnöveli 
azok effektivitását, és a hosszúidejű túl
élést jelentős mértékben javítja. Az on
kotermia azokban az esetekben is ko
moly segítség a praktizáló orvos számá
ra, mikor a beteg hagyományos mód
szerekkel már nem kezelhető tovább.

A szerzők köszönetét mondanak Vincze 
Gyula egyetemi adjunktusnak az egyes elméleti 
problémák üsztázásában nyújtott segítségért, és 
.innak a nagyszámú klinikai munkatársnak, akik 
a módszer továbbfejlesztésében folyamatosan 
közreműködnek.

Irodalom
1. Siemens Medical Archives, Erlangen
2. Y. K arima irr ál. - I nt. J. Hyperthermia 77(2001)97-105
3. Y. K arima et al. -  Cancer ##(2000) 132-138
4. K. KlTAMURA in* AL. -S u rg . Oncol. 6 0 0 9 9 5 ) 55-58
5. J. OVBRGAARD e t a l . -  The Lancet 5 4 5 (1995) 540-543
6. B. Ema.mi e t a l . -  Int. J. Radial. Oncol. Biol, Phys. 33  (1996) 

1097-1104
7. M. Engelhard e t a l . -  Ann. Oncol. 5  0  994) 123-125
8. B. RAU et al. -  Schweiz. Kundsch. Med. Prax. 9 /  (2001) 

587-592
9. I.B. Shchepotin et al. -  Surg. Oncol. 3  0  994) 37-44

10. M. Sherar e t a l . -  Int. J. Radial. Oncol. B iol. Phys. 3 '9 0  997) 
371-380

11. P.K. Sneed et al. -  Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 15 
(1998) 287-295
S. Egawa et al. -  J. Jpn. Soc. Ther. Radiol. Oncol. 7 0 98 9) 
135-140

13. K. Karasawa et al. -  Int. J. Radiol. Oncol. Biol. Phys. 30  
0 99 4 ) 1171-1177 

11. J. Wang  et al. -Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 1 8 (1996) 51-54
15. J. van der Zee et al. -  The La ncet 3 55  (2000) 1119-1125
16. D.S. Latch man: Stress p ro te in s -  Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 1999
17. C. SOTI et al. -  4 0  998) 316-321
18. M. Ferrarini e ta l . -  In t.Journ. Cancer 57 0 99 2 ) 613-619
19. M. Xu e t a l . -  Int. J. Hyperthermia 72(1996) 645-660
20. G.C. Li e t a l . -  In t.J. Hyperthermia 110  995) 459^188
21. M. Pir ity  e t a l . - C ytotechnology 79 0  996)207-214
22. A.D . Santin  eta l . - In t .  Radiat. B iol. 75 0  998) 699-704
23. J. M organ et al. -  Photocem. Photobiol. 6 7 0 9 9 8 ) 155-164
24. M. Punyiczki ETAL. -  Ann. New York Acad. Sei. 7757 0 99 8) 67-74
25. W.C. D ewey et al. -  Radiology 725 0 97 7 ) 463-474
26. C.-E. LINDHOLM: Pb.D. Thesis -  Lund University, Mahno, Sweden, 1992
27. S.B. FIELD: BiologicalAspects o f Hypertbehnia-  Maitinus N ijhoff Publ. Dordrechl/Boston, 1987
28. D. DE Pomarai ET al. -  Nature 495(2000) 417-418
29. B. BUKAU eta l . -  Cell 92 0 99 8) 351-366
30. F.F. Liu e t a l .: Int. J. Hyperthermia 12 0 99 6 ) 825-826
31. L.F. Fajardo eta l . -  Radiation Research 74 0  988) 297-306
32. J.A.G. Ho l t - T he Radiographer 5 5 0 9 8 8 ) 151-162
33. J. H u o t  et al. -  Inter. J. Oncology 7 0 99 2 ) 31-36
34. M. Blank -  ElectroMed’99, N orfo lk VA, USA. A pril 12-14, 1999, pp. 23
35. R.A. Y o u n g - A nn. Rev. Immunology # 0 9 9 0 ) 401-420
36. R. Goodm an  e ta l . - E lectroMed’99, N orfo lk VA, USA, A pril 12—14, 1999, pp. 57
37. Sim o n yi K.: Elméleti villam osságán  -  Tankönyvkiadó, Budapest, 1967
38. M. H ase e ta l . -  Nippon Igaku Hoshasen Gakkai Zasshi 49 0  989) 1171-1173
39. Jin  A u Kon g : Electromagnetic wave th e o ry -John W iley and Sons, Inc. New-York, 1990
40. S.R. Sm ith  eta l .- IE E E  Trans. Biomecl. Eng. 55 0  986) 522-524
41. L.A. D issado eta l . -Phys. Med. B iol. 49  0 99 5 ) 1067-1084
42. A. Szent-Györgyi: Electronic Biology a n d  C ancer- Marcel Dekker, New-York -B asel. 1976
43. F.W. COPE-J. Biol. Phys. 5 0 9 7 4 ) 1-41
44. R. Dam ad ian  -  Science (1971) 1151-1153
45. C.F. I lAZLEWOOD ET al. -  Nature 222 (1969) 747-750
46. A. Szent-Györgyi: Ihe  Living State a n d  C a n c e r-  Marcel Dekker, New-York -  Basel, 1976
47. E. DelG iudice et al. -  Nuclear Physics 77275 0 98 6 ) 185-199
48. E. DelG iudice eta l . -  In: Coherent Excitations in  B io log ica l Systems Springer Verlag. Hci- 

dellxtrg, 1983, pp. 123-127
49. E. D elG iudice e t a l - P hys. Lett. 904 0 98 2 ) 104-106
50. T. Kotnik  eta l . -  Bioelectromagnetics 27 (2000) 385-394
51. T. K. Hupp et al. -  Cell 71 (1992) 875-B86
52. C.F. Chen eta l . -  Cell. Biol. 1 6 (1996) 4691-4699
53. A.M. Sapozhnikov et al. -  Cell Proliferation 5 2 ( 1999) 363-378
54. T. GiALEom ETAL. -A n . New York Acad. Sei. 3 8 8 (1986) 468-480
55. M.H. Seegenschmiedt et al. -  Thermoradiotherapy a nd  Ihermochemothcrapy. Vo I. 2. -  

Springer Verlag, Berlin. 1995, pp. .3-2.3
56. G.J. WiEDERMAN ETAL.- Cancer Res. 55 0 99 3 ) 4268-4272
57. A. Szász irr al. -  Deut. Z. O nkol. 55(2001)91-99

5 2 FIZIKAI SZEMLE 2 0 0 2 / 2



FOLDRENGES-ELOREJELZES ES RADONMERES
Harder Singh Virk, Amritsari Egyetem, India 
Vastagh György, Lóczy Lajos Gimnázium, Balatonfüred

A földrengés egyike a legszörnyűbb csapásoknak a 
Földön, becslések szerint a történelmi feljegyzések kez
deteitől máig körülbelül 75 millió emberi életet követelt. 
A földrengések okozta halálesetek éves száma átlagosan 
15000 fölött van, 1990-ben több mint 50000 ember pusz
tult el Ázsiában a földrengések következtében. Az anyagi 
kár milliárd dollárokra rúg. Minden évben átlagosan kö
rülbelül 1000 földrengés pattan ki 5-ös fokozatúnál (Rich
ter-skála) nagyobb magnitúdóval, számos 6-8 magnitú- 
dójú van és előfordulhat egy 8-asnál nagyobb erősséggel, 
de háromévenként egy szörnyen pusztító erejű bárhol 
bekövetkezhet a Földön.

A földrengések előrejelzésének pontos fizikai mecha
nizmusát ma még nem ismerjük teljesen. Földrengések 
pontos előrejelzése még csak távoli álom. Csupán empiri
kus megközelítést alkalmaztak az ezzel foglalkozó külön
böző csoportok.

A radon az egyedüli radioaktív nemesgáz, nem lép 
kémiai reakcióba földbeni környezetével, legyen az kő
zet, gáz vagy víz. A tudósok hamar elcsábultak, hogy 
felhasználják a radont földtudományi vizsgálatokban. A 
lehetséges összefüggés a radonkoncentrációban a ren
gést megelőzően bekövetkező anomáliák és az aktuális 
szeizmikus esemény között már néhány évtizeddel ez
előtt felkeltette a tudományos közösségek figyelmét.

Számos csoport munkálkodik az USA-ban, Oroszor
szágban, Franciaországban, Kínában, Japánban, Mexikó
ban és Indiában azon, hogy kimutassa: a radon alkalmas 
a földrengés előrejelzésére.

A radon kiáramlása természetes ásványokból már az 
1920-as évek óta ismert volt (Spitsyn, 1926), de kutatása 
egy lehetséges földrengés-előrejelző eszközként csupán 
a legutóbbi időkben vált általánossá. Okabe (1956) pozi
tív korrelációt fedezett fel a talajfelszínhez közeli légköri 
radontartalom napi változásai és a helyi szeizmikus ese
mények között Japánban.

Hosszútávú radonmérés az oroszországi taskenti artézi 
medencében először nyújtotta azt a tapasztalatot, hogy a 
radon alkalmas a földrengés előrejelzésére. A szokásos 
radontartalomban bekövetkező jelentős változást első 
esetben egy mély kútban figyelték meg az 1966-os tas
kenti földrengéskor. Azóta számos földrengéshez kap
csolódóan észleltek radonanomáliákat a talajvízben, és a 
talajban található gázokban olyan állomásokon, melyek 
száz kilométernyi távolságban voltak a rezgések epicent
rumától.

A kínai haichengi és songpani földrengések sikeres 
előrejelzése arra a következtetésre vezették az embere
ket, hogy talán nincs is oly messze egy jelentős előrelé
pés a földrengés-előrejelzésben. Ugyanakkor a haichen- 
gihez hasonló feltételek között és azonos módszerrel 
végzett megfigyelés, mely ott sikert hozott, Tangshanban 
kudarccal járt, ahol az 1976-os pusztító erejű földrengés 
200000 embert ölt meg.

A radon előfordulása természetes környezetben már 
hamar, az elem 1900-as felfedezése után ismertté vált. 
A radongáz (Rn-222) folyamatosan termelődik a kőze
tekben található rádiumból, mint az U-238 bomlási sorá
nak egyik terméke. A radon tovább bomlik 3,83 napos 
felezési idővel 5,48 MeV (0,877 p j)  energiájú a-részeket 
bocsátva ki. A radonnak van még másik két izotópja: a 
toron (Rn-220) és az aktinon (Rn-219), melyek a Th-232, 
illetve az U-235 bomlási sorához tartoznak. Rövid fe
lezési idejük (54,4 s, illetve 3,9 s) miatt azonban gya
korlatilag elhanyagolható hozzájárulásuk a földrengés
előrejelzéshez. A Rn-222 az egyetlen izotóp, amely elég
ségesen hosszú felezési idővel rendelkezik ahhoz, hogy 
jelentős távolságra jusson el a keletkezési helyétől. A 
radonatom visszalökődési energiája 0,1 MeV (0,016 pj), 
mozgástartománya normál kőzetsűrűség esetén az ás
ványszemcsék között megközelítőleg 3 • 10-í> cm. Le
vegőben azonban kétezerszer többet tud megtenni, az
az mintegy 6-10"3 cm-t. A semleges radonatom tehát 
bediffundálhat a kőzetbe és ott elbomolhat, de k i is 
szökhet.

A radonanomáliák nagymértékben függnek a talaj
beli ásványok tektonikus rendellenességeinek kiterjedt
ségétől, amelyek megváltoztatják a felszíni területek 
mikrorepedéseit. A bekövetkező földrengés miatt a tá
gulási mechanizmus következtében, amikor a regionális 
feszültségek megnőnek, a kőzettömegek tágulása a kő
zetfelület megnövekedését és a folyadékoknak a nyílá
sokon való kiáramlását okozhatja. Mindkét folyamat 
fokozza a radontranszportot az eredeti zárványból a 
talajvízbe vagy a forrásvizekbe. A természetes víz m in
dig detektálható mennyiségben tartalmaz radont. A 
földrengés okozta rázkódásoknak nagy része van ab
ban, hogy kiszabadítja a vízben oldott radont, ezáltal 
létrehozva egy anomáliát. Az oldott radon a felkevere
dés következtében hajlamossá válik más oldott gázok
kal együtt felfelé áramlani a közegben, így magasabb 
radonkoncentráció jön létre a vízben vagy a talajban 
található gázokban. Mivel a radon (Rn-222) felezési 
ideje 3,83 nap, egy anomália eljutása a keletkezési he
lyétől az észlelőhelyig több mint 20 napig is eltarthat. A 
talajvíz áramlási sebességét meghatározza a kőzet át
eresztőképessége és az adott terület hidrogradiense.

Megfigyelhető, hogy a radonanomáliák gyakran jelent
keznek földrengések előtt. A radonanomáliák együtt jár
hatnak földrengés okozta lökéssel, de a lökés megérke
zésének pontos ideje nem jósolható meg. A földrengés 
lökése érkezhet, amikor a radon éppen növekedési vagy 
csökkenési fázisban van. E viselkedés oka az észlelő el
helyezkedése a földrengés epicentrumához képest. Egy 
kínai tanulmány szerint a közeledő kontinentális lemezek 
zónájában található radonmonitorok növekvő radonano
máliákat, míg a távolodó lemezek zónájában elhelyezet
tek csökkenést regisztrálnak.
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Radonészlelések Indiában

Földrengés-előrejelzésre radonmegfigyelések térben 
és időben egyaránt szükségesek. A radomnegfigyelő állo
mást uránércmentes helyre telepítették, hogy ezzel is 
csökkentsék a háttérsugárzás mértékét. Radonmegfigyelő 
állomások létesültek India északnyugati szeizmikus tarto
mányában, egészen közel a Himalája lábánál elhelyezke
dő domboknál található fő törésvonalhoz.

A felszínközeli és a talajvízbeli radonkoncentrációk
ban jelentkező fluktuációkat mind egy folyamatos, mind 
pedig egy időintegrál-elven működő eszköz regisztrálta. 
E műszerek legfontosabb jellemzője a radon és lányai 
által kibocsátott a-részecskék detektálása.

A talajvízben található radon diszkrét mérésére a víz
mintát egy 1 literes, radonreagenst tartalmazó üvegbe fog
juk föl, amely egy ZnS bevonatú detektáló kamrához kap
csolódik kézivezérlésű pumpán keresztül. CaCl,-ot tartal
mazó üvegballon is található a nedvesség abszorbeálására. 
A levegő 10 perces periódusidővel cirkulál a zárt körben, 
amíg a radon a-aktivitását mérik. A méréseket a talajvíz
ben egyugyanazon a helyszínen naponta végezték.

A folyamatos mérési rendszerben a talajvizet egy mély
fúrt kútból nyerik mintegy 100 m mélyről és folyamato
san átáramoltatják egy üvegedényen. Az üvegedény zárt
körű kapcsolatban van egy detektáló kamrával. A radon
gázt egy kézivezérlésű gumipumpa segítségével -  vízen 
átbugyborékoltatva -  átáramoltatják az üvegedényből a 
detektáló kamrába. Diffúz kapcsolású szilikondetektort 
alkalmaznak a radon folyamatos méréséhez.

A radonemisszió nagyon érzékeny a környezeti zava
rokra, befolyásolják a meteorológiai, valamint az év
szakos változások, melyeket meg kell értenünk ahhoz, 
hogy megkülönböztethessük a valódi jelet a zajtól. A mé
rést hamis irányba befolyásoló hatások kiszűrése céljából 
a meteorológiai változók adatait (mint a levegő és a talaj 
hőmérséklete, a légköri nyomás, szélsebesség, páratarta
lom és csapadékmennyiség) folyamatosan rögzítik.

A radonemisszió pozitív korrelációt mutat a hőmérsék
lettel. A felszíni hőmérséklet növekedése nemcsak a talaj
ban található radongáz kitágulását és így kiszökését ered
ményezi, hanem a talajfelszín részecskéi által abszorbeált 
különböző gőzök kibocsátását is. A radonemisszió növek
szik a szélsebesség növekedésével is, mivel az felgyorsítja 
a talajgáz-áramlást ezáltal megnövelve a radontartalmat (a 
levegőben). A légköri nyomás és a radonemisszió között 
negatív korreláció figyelhető meg. Változó légnyomás 
pumpáló hatást fejthet ki a talajban található gázokra. A 
légnyomás növekedése visszanyomja a radonban szegény 
légköri levegőt a talajba, a radonkoncentráció csökkené
sét eredményezve, míg a nyomáscsökkenés segíti a radon
ban gazdag talajgáz kiáramlását a talaj mélyebb rétegeiből. 
A páratartalommal és a csapadékmennyiséggel is enyhe 
fordított kapcsolatot mutat a radonemisszió. Magasabb 
nedvességtartalom a talajban kioldja a diffundáló radont 
és az esővíz mélyebbre történő beszűrődése mechanikus 
hatásával eltávolítja a talajban található radont.

A radonanomáliát m i a következő módon definiáltuk: 
az olyan pozitív eltérés az átlagos radonszinttől, amely 
több, mint kétszeresen haladja meg a standard eltérést.

I .  ábra. A  talaj mért Rn-aktivitása. Jól láthatóak azok a kiugrások, ame
lyek megelőzték az 1989- augusztus 31-én, december 24-én, valamint 
az 1990. szeptember 3-án, 8-án, október 25-én, november 15-én, de
cember 23-án és 1991. január 20-án a Himalája környékén észlelt föld
rengéseket. A csúcsok több, m int kétszeres szórásnyival múlták felül az 
átlagos értéket.

Számos olyan nagymértékű radonnövekedés regiszt
rálható, melyekben az eltérés (az átlagtól) sokkal na
gyobb, mint a háttér szintje.

Változó időjárási feltételek között rögzített nagyfokú 
radonnövekedés azt sugallja, hogy a radonanomáliát sok
kal inkább okozza földkéregben lejátszódó folyamat (za
var), mint légköri.

A talajvíz és a talaj radontartalmára vonatkozó méré
sek naponta és hetente történtek Palampurban 1989 au
gusztusa óta radon-emanométerrel és nyom-marásos 
technikával. A radon aktivitás-koncentrációjának átlagér
tékei napi mérés esetén 27,50±2,5 Bq/1 volt talajgázban
I I ,  49 Bq/1 standard eltérés mellett.

Az első megfigyelhető radonanomáliát, melyben a 
radonkoncentráció mintegy 70%-kal haladta meg az átla
gos értéket, 1989. augusztus 30-án rögzítettük. Ugyanígy 
anomália volt észlelhető a talajvízben is, ahol a radon
koncentráció 60%-kal volt az átlagérték fölött. Mind a 
talajgázbeli, mind pedig a talajvízbeli radonanomáliát egy 
2,8 magnitúdójú földrengés követte augusztus 31-én, 
melynek epicentaima Dharamsala területén volt, körül
belül 30 km-re a mérőállomástól.

Összességében 16 csúcs figyelhető meg a talajgáz és a 
talajvíz adatai között. A jeleknek a zajok miatti korrigálá
sa után e csúcsok legtöbbje megfelelt a radonanomáliák
ra alkotott kritériumegyüttesnek. Mindegyik anomália 
kapcsolatba volt hozható az Észak-Nyugat Himalájában 
történt szeizmikus eseményekkel.

Két különböző megfigyelési helyről származó radon
mérési adatok összehasonlítása néhány érdekes jellegze
tességet mutat. Míg a Palampurban mért radonemanáció 
sokkal nagyobb mértékű volt a talajvízben a talajgázhoz 
képest, addig a Dalhausie mérőhelyen rögzített adatok 
pontosan fordított trendet mutatnak. Ennek oka a terüle
tek geológiai különbözősége lehet. Ráadásul a meteoro
lógiai feltételek kevésbé érintik a talajvíz radonemanáció- 
ját, míg a talajgázét jelentősen befolyásolják.

Az általunk több, mint 10 éven át talajban és talajvíz
ben végzett radonmegfigyelési eredményeink, valamint 
mindazoké, akik ezen a területen munkálkodtak és ered
ményeiket a szakirodalomban közzé tették, azon követ
keztetés levonására jogosítanak fel, hogy a radonanomá
liákat általában szeizmikus aktivitás kíséri. így a radon 
hasznos földrengés-előrejelzőként szolgálhat Indiában.
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Radonészlelések Balatonfiireden

A balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnáziumban diákokkal 
szintén vizsgáltuk a radonanomáliák esetleges kapcsola
tát a földrengésekkel 1990. január 6-tól naponta 4 és fél 
éven át. 1487 mérési jegyzőkönyv készült. (Erről már 
beszámolt a FSz 1991/2 és Horizont 1995). Zárt térben (a 
gimnázium alagsorában, egy kis raktárhelyiségben) mér
tünk naponta egyszer.

A mérés a „porszívós” módszerrel történt (40 mVh). A 
porszívó 30 percen keresztül szívta át a levegőt hatrétegű 
gézen. A poros géz számítógéphez kapcsolt végablakos 
GM-cső elé került, amely 5 percenként rögzítette az im
pulzusokat. A rendszert óraautomatika indította, így csak 
kétszer kellett bemenni a helyiségbe, csökkentve ezzel a 
radonkoncentráció befolyásolását. Az impulzusadatokat, 
valamint a műszerekről leolvasott: légnyomás, hőmérsék
let, páratartalom értékeket rögzítették a tanulók a jegyző
könyvbe. A földrengések fontos adatait (magnitúdó, 
mélység, helyszín) a Geodéziai és Geofizikai Kutatóinté
zet Földrengésjelző Obszervatóriumától kaptuk meg.

Az időjárási tényezőktől való függésre az indiaival 
azonos következtetésre jutottunk, bár a módszerünk lé
nyegesen eltérő volt az általuk alkalmazottól, hiszen mi 
nem közvetlenül a radon a-sugárzását mértük, hanem a 
gézre szívott leányainak P-sugárzását.

A szakirodalomból tudtuk, hogy a hipocentrumban 
felszabaduló energia (£„, joule) és a magnitúdó (M) kö
zött a következő összefüggés áll fenn.- lg/:,, = 4,4 + 1,5M. 
Ugyancsak a szakirodalomból tudtuk, hogy a geometriai

szóródás gömbhullámok esetén \/R  arányú amplitúdó
csökkenést jelent (R az észlelési hely és a hipocentrum 
távolsága km-ben), a rezgő rendszer energiája pedig az 
amplitúdó négyzetével arányos. így az észlelési helyre 
érkező energia: E = E,/R2.

Ezért az előbbi két összefüggésből kapott:

lg £=4,4 + 1,5 M -  21gR

képlettel számolt lgE értékeket vettük figyelembe, de 
annak a tudatában, hogy teljes pontosságra nem számít
hatunk, hiszen maga a képlet empirikus alapokon nyug
szik és a földrengéshullámok nem mind gömbhullámok, 
felszíni terjedés is van, és mindezek miatt az amplitúdó 
gyorsabban is csökkenhet, mint l/R.

1990-ben három földrengés volt hazánkban: 
március 8., Békés körzetében, 2,5 magnitúdó 
július 26., Kaposszerdahely körzetében, 1,9 magnitúdó 
augusztus 22., Győr körzetében, 2,9 magnitúdó 
Az összefüggések a mellékelt grafikonokról (2. és 3 ) 

leolvashatók, ám közülük csupán a márciusinál egyértel
mű, sőt itt az is, hogy a beütésszám-növekedés valóban 
napokkal „előrejelzett”.

Lényegében hasonló tapasztalatok voltak leszúrhetők 
a későbbi hazai földrengések során is. (1991-ben: két 
rengés, 1992-ben: egy rengés, 1993-ban: három rengés, 
és 1994-ben: három rengés).

Végezetül szeretném megemlítni, hogy mivel a GM- 
cső számítógéphez történt kapcsolása lehetővé tette: 
mértük (az „átlagos”) felezési időket is, melyek átlagosan 
35-40 percnek adódtak, földrengések közelében (legin
kább utána) azonban volt, hogy ez az érték a duplájára is 
felszökött (például: 1990. augusztus 27-én, 4. ábra). Már 
az átlagos felezési idő értékek is arra utaltak, hogy a Rn- 
222 „unokája” (Pb-2l4, T = 27 perc) mellett jelen kell 
lennie a toron (Rn-220) „unokájának” is (Pb-212, 7’ = 11 
óra!), arra a következtetésre jutottunk, hogy a kéregmoz
gás elősegíti az ugyan kisebb arányban előforduló, de 
könnyebb radonizotóp föláramlását. így -  legalábbis úgy 
tűnik -  ezt az adatot is érdemes figyelni a földrengés 
(előre?) jelzéssel kapcsolatban.

Hiszen végkövetkeztetésünk -  az eltérő módszerek 
ellenére -  megegyezik: a közeli földrengések okozhatnak 
radonanomáliát, de nemcsak a földrengés és nem is min
dig előtte, így még alapos vizsgálatokra van szükség ah
hoz, hogy ebben a témában előrelépjünk.

4. ábra
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KESZTHELYI LAJOS 75 ÉVES

Most ünnepeljük Keszthelyi Lajosit, születésnapját. A 
magyar kísérleti fizika és biofizika kiemelkedő alakjának 
munkássága olyan széles ívet ölel át, hogy e köszöntő 
írás keretében még eredményeinek puszta felsorolására 
sem vállaikozhatom. Tudományos érdeklődésének sok
színűségét, kutatási témáinak bátor változtatását jól mu
tatta annak a tudományos ülésnek a címe -  „From Phys
ics to Biophysics” -  melyet 70. születésnapja alkalmából 
közösen rendezett meg az MTA Fizikai és Biológiai tudo
mányok osztálya az MTA Szegedi Biológiai Központjá
ban. Itt most a Fizikai Szemle hasábjain az általános mél
tatás helyett köszöntsük az ünnepeltet az ebben a lapban 
megjelent írásainak rövid áttekintésével!

Közismert ugyanis, hogy a tudományos kutatás mellett 
Keszthelyi Lajosnak mindenkor szívügye volt a Fizikai 
Szemle. Hosszú ideig tagja volt a szerkesztőbizottságnak 
és amellett, hogy munkatársait, tanítványait, barátait 
gyakran ösztönözte cikkek írására, maga is szívesen írt a 
Szemlébe. A Cserenkov-sugárzásról szóló, Faragó Péter- 
rel közösen írt cikke közvetlenül az egyetem elvégzése 
után, a Fizikai Szemle I. évfolyamában, 1951-ben jelent 
meg [1]. A dolgozat részletesen ismerteti a sugárzás felfe
dezését, a jelenség teljes megértéséhez vezető kísérlete
ket, és felvázolja az akkor még inkább csak felvetett, 
mintsem megvalósított fontos alkalmazási lehetőségeket. 
Bár az olvasó nem lehet tájékozott a cikk megírásának 
körülményeiről, a két szerző közötti munkamegosztásról, 
mindenesetre már ez a korai dolgozat is hordozza azokat 
a jegyeket, melyek Keszthelyi Lajos írásait azóta is jellem
zik. Azaz, a fizikai lényeg tömör és világos összefoglalá
sát, a megértéshez fontos kísérleti részletek pontos tár
gyalását és az érdemi alkalmazások hangsúlyozását. 
Ekkor Keszthelyi Lajos munkahelyeként még az Egyetemi 
Fizikai Intézet, Budapest megnevezés szerepel, de máso
dik Fizikai Szemle cikkét egy évvel később már egyedül, 
a Központi Fizikai Kutató Intézet munkatársaként írta 
„Szcintillációs számláló antracénnal” címmel [2], Ebben a 
dolgozatban, mely a II. Magyar Fizikus Vándorgyűlésen 
tartott előadásának írott változata, nemcsak általában is
merteti az akkoriban feltalált szcintillációs számláló elvét 
és felépítését, de arról is beszámol, hogy Magyarországon 
elsőként már meg is épített és sikeresen kipróbált egy 
antracén kristályos szcintillációs számlálót. Méréseivel 
meggyőződött arról, hogy a használt kristály ß-reszecs- 
kék számlálására jól alkalmazható, ’/-kvantumok számlá
lására viszont még maradt rajta javítani való. Keszthelyi 
Lajos ezen úttörő lépésével természetesen azonnal a téma 
vezető hazai szaktekintélyévé vált és ez irányú tudását 
tizenhárom évvel később „Szcintillációs számlálók” című 
kitűnő monográfiájában tette közkinccsé [31 „A 30 éves 
Compton-effektus” című harmadik Fizika Szemle cikké
nek megírását az évforduló adta történeti aktualitáson túl 
a szcintillációs számlálók kínálta új kísérleti lehetőségek 
is kifejezetten motiválták [4], Fizikai Szemle cikkeinek ezt 
az első korai csoportját az elemek periódusos rendszeré
ről írott nagyobb lélegzetű írása zárja [5]. Magának a pe

Szőkefalvi-Nagy Zoltán
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riódusos rendszer lényegének az összefoglalása után a 
dolgozat előbb annak a négy elemnek a felfedezését is
merteti, melyek az 1930-as évek elején még hiányoztak a 
hidrogéntől az uránig terjedő sorból, majd a transzurán 
elemek előállításának módjait taglalja egészen az akkor 
ismert legutolsó, még név nélküli, 100-as elemig. A cikk 
végén Keszthelyi Lajos a maghasadás cseppmodelljének 
segítségével mutatja be, hogy miért nem várható, hogy 
120 körüli rendszámnál nagyobb rendszámú elemeket 
elő lehessen állítani. Ez a dolgozat alighanem „ujjgyakor
lat” volt a szerző néhány évvel későbbi kitűnő könyvé
hez, az „Atomok és atomi részecskék”-hez, mely a Mű
szaki Könyvkiadó emlékezetes „kék” sorozatában, 1959- 
ben jelent meg [6]. A könyvben röviden már szerepel a 
Pauli által 1932-ben feltételezett neutrínót közvetlenül 
kimutató Reines-Cowan-kísérlet, de 1961-ben Keszthelyi 
Lajos a Fizika Szemle olvasóit részletesebben is megis
merteti a különlegesen nehéz kísérletek részleteivel is „A 
szabad neutrínó kísérleti kimutatása” című cikkével [7].

Ezután 7 évig szerzőként nem találkozhatunk Keszthe
lyi Lajos nevével a Fizikai Szemlében. Az újabb írásig 
egészen 1968-ig kell várni. A közbenső időben „Gamma 
átmenetek Z=Mípusú páros-páros atommagokban” című 
értekezésével Keszthelyi Lajos megszerezte a fizikai tudo
mány doktora fokozatot, a Fizikai Társulatban először 
demonstrálta az éppen felfedezett Mössbauer-effektust, 
majd beindította és sokáig vezette a Magyarországon 
azóta is eredményesen művelt Mössbauer-spektroszkó- 
piát. Perturbált szögkorrelációs mérőberendezésével szá
mos gerjesztett magállapot mágneses nyomatékát sikerült 
eredeti módon megmérnie úgy, hogy a perturbációt nem 
költséges elektromágnesek segítségével, hanem a ferro- 
mágneses ötvözetekben az atommagok helyén fellépő 
belső (hiperfinom) mágneses terek kihasználásával. „Bel
ső mágneses terek” című cikkében [8] ezeknek a terek
nek az eredetét, tulajdonságait, mérési lehetőségeit fog
lalja össze. Ezt a cikket, mely jól jelzi korábbi, tisztán 
magfizikai érdeklődésének módosulását a magfizikai 
módszerek más, egyelőre még többnyire szilárdtesfizikai, 
vagy ahogy manapság neveznénk, anyagtudományi al
kalmazásai felé, gyors egymásutánban követi két, a víz 
tulajdonságaival foglalkozó írás. Az 1970-es év júliusi szá
mában megjelent „Az anomális víz” című cikke a tudomá
nyos életben akkoriban meglehetős hullámokat kavaró, a 
víz bizonyos körülmények között tapasztalható különle
ges viselkedéséről szóló felfedezésekről tudósít [91. A sok 
probléma megoldására reményt kínáló jelenség később 
ugyan tévedésnek bizonyult, melynek lehetőségére a 
semmilyen újtól el nem zárkózó Keszthelyi Lajos a termé
szettudós óvatosságával maga is utalt cikke zárómondatá
ban, de ez az az írás, melyben a korábbi magfizikus már 
olyan mondatot is leír, mint például „...a  sejtvíz mozgása 
sokkal lassúbb, m int a normális víz mozgása, a fehérje 
molekulák kvázi -megfogják- a körülöttük levő vizet”. 
Már kitűzetett az irány a fizikától a biofizikáig! Az egy hó
nappal később megjelent „Mit tudhatunk meg a jégről
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magfizikai módszerekkel” [10] című cikkben azt a nagy 
érdeklődést kiváltott felfedezésüket tárgyalja, miszerint 
vasperklorát erősen lefagyasztott vizes oldatában a foko
zatos felmelegítés során -100 °C környékén a Möss- 
bauer-effektus teljesen eltűnik, majd tovább melegítve az 
oldatot, újra megjelenik, de már más vonaltávolsággal. A 
perturbált szögkorrelációs és magmágneses rezonancia 
mérések együttes eredményei alátámasztották azt az el
képzelést, hogy a próbatest szerepét betöltő ionok (Fe, 
Cd, Eu, Ta stb.) körül egy kölcsönhatási szféra alakul ki, 
amely lefagyasztáskor elkülönül a kristályos szerkezetű 
jégtől. A sejtfolyadékkal, illetve a fehérje oldatokkal való 
analógia itt is szóba kerül. Ugyanebben a számban egy 
rövid levelet is olvashatunk Keszthelyi Lajostól, aki ag
gódva hívja fel a figyelmet a Fizikai Társulat korábban 
oly sikeres és látogatott hétfői klubestjei iránt érdeklődés 
rohamos csökkenésére [11], A minden új gondolat, ered
mény iránt fogékony Keszthelyi Lajosnak különösen fáj
hatott a rendezvény haldoklása, hiszen korábban évekig 
a „lelke” volt ezeknek a rendezvényeknek, és azokat ak
koriban látogatták is! 1972-ben a Fizikai Szemle egy 
egész számot szentelt a KFKI-ban akkor éppen 20 éve 
folyó magfizikai kutatások méltatásának és ebből az alka
lomból a „klasszikus magfizika” még egyszer utoljára 
írásra késztette Keszthelyi Lajost „Perturbált szögkorrelá
ciók és szögeloszlások mérése” címmel [12], Ez a cikk 
lényegében a gerjesztett magállapotok mágneses nyoma- 
tékának mérési lehetőségeiről és az akkoriban már nagy
számú adat szisztematikus áttekintéséről szól, részlete
sebben is tárgyalva néhány olyan érdekes példát, melyet 
Keszthelyi Lajos és munkatársai publikáltak. Mivel a Szer
kesztőbizottság fontosnak tartotta, hogy az ünneplő 
számban is jelenjék meg írás a Vélemény rovatban, „Ün
neprontás?” címmel Keszthelyi Lajos tömören összefog
lalta azokat a gondolatait, melyek bizonyára alapvetően 
hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar kísérleti magfizika 
eredményekben gazdag, meghatározó szaktekintélye
ként, kutatási irányt váltson.

Ezután a magfizikusi búcsú dolgozat és a vihart kiváltó 
vélemény után három évvel érdekes módon ismét éppen 
a „Vélemény” rovatban jelentkezik újra írással Keszthelyi 
Lajos. A beszélgetési formát választó „Fizika és Biológia” 
című írás ízelítőt ad azokból a vitákból, melyet a biológia 
felségterületeire „betörni” kívánó fizikusként biológus 
munkatársaival folytatott az „tudományos átállás” első 
éveiben [14], De újabb tudományos szakcikkre sem kell 
sokáig várnia a Szemlét olvasónak, a következő évben 
jelenik meg „A napenergia hasznosítás problémái” című 
dolgozata [15]. Ennek az írásnak, melyben a nem bioló
giai, a biológiai és a bioanalóg napenergia hasznosító 
rendszerek sajátosságait és lehetőségeit elemzi Keszthelyi 
Lajos, külön érdekessége, hogy a „KFKI, Budapest” mun
kahely mellett itt szerepel először az „SZBK, Biofizikai 
Intézet, Szeged” megjelölés is. Ezután évekig nem talál
kozunk nevével a Szemlében, mígnem 1986-ban megjele
nik „A biomolekulák aszimmetriájának eredete” című 
írása [16]. A téma nem véletlen választás eredménye, hi
szen Keszthelyi Lajos az eltelt időben elismert szaktekin
télye lett annak a nemzetközi kutatókörnek, mely azt iz
galmas problémakört kutatja, hogy vajon mi lehet az oka

annak, hogy az élő anyagot a Földön az a sajátos tulaj
donság jellemzi, hogy az optikailag aktív molekulapárok 
közül mindig csak az egyik -  aminosavakban a balra, 
cukrokban a jobbra forgató -  változat fordul elő. Négy év 
múlva Keszthelyi Lajos már vérbeli biofizikusként jelent
kezik „A proton transzlokáció mechanizmusa bakterioro- 
dopszinban” című írásával [17]. Ebből a dolgozatból, 
mely egyébként a szerző akadémiai székfoglalójának 
szerkesztett változata, az olvasó Keszthelyi Lajos új „já
tékszerével” , a Halobaktérium halobium sejtmembránjá
ban található bakteriorodopszinnal ismerkedhet meg, és 
azokkal a teljesen új mérési eljárásokkal és elgondolások
kal, melyekkel Keszthelyi Lajos és munkatársai az MTA 
SZBK Biofizikai Intézetében a bakteriorodopszin proton
pumpája működésének megértéséhez nagymértékben 
hozzájárultak. Ekkor Keszthelyi Lajos már több, mint 15 
éve igazgatója az intézetnek, sőt egy éve már főigazgatója 
magának a Szegedi Biológiai Központnak. A Fizikai 
Szemlében sajnos nincs nyoma annak, hogy mielőtt telje
sen a biofizikának kötelezte volna el magát, Keszthelyi 
Lajos a Mössbauer-spektroszkópia után az ion-visszaszó- 
rásos spektrometriát (RBS) is meghonosította Magyaror
szágon, kigondolt egy nagyon érzékeny ionnyaláb-anali- 
tikai módszert a felületi oxigén-tartalom vizsgálatára, egy 
másikat a fehérjetartalomra vonatkoztatott elemösszetétel 
meghatározására!

De nemcsak Keszthelyi Lajos hódított a biofizikában, a 
magyar biofizikusok is befogadták, amit ékesen bizonyít, 
hogy 1990-ben elnökévé választotta a korábban több
nyire inkább orvos előképzettségű vezetéssel működő 
Magyar Biofizikai Társaság. Ebbéli minőségében első 
dolga volt, hogy kérje a Társaság elnökségének egyetér
tését abban, hogy az MBFT legyen a Fizikai Szemle egyik 
társult kiadója. A sikerről „Biofizika a Fizikai Szemlében” 
című híradásban tájékoztatta a Szemle olvasóit [18], és 
kifejezte reményét, hogy a jövőben megjelenő biofizikai 
cikkek és a Magyar Biofizikai Társaság életére vonatkozó 
információk tovább gazdagítják a folyóiratot. De munka
társainak, kollégáinak írásra buzdítása mellett újabb cik
kek írásával közvetlenül is tett ennek érdekében. A Ma
gyar Tudományos Akadémia 1999-ben tudományos ülés
sel tisztelgett Békésy Györgynek, születése 100 évfordu
lója alkalmából. Az egyik előadást Keszthelyi Lajos tartot
ta „Békésy György, a fizikus” címmel, melynek rövid írá
sos változta a Fizikai Szemlében is megjelent [19]. Cikkét 
az alábbi mondatokkal zárta:

„ Végül tekintsük át, hogy mit tanulhatunk Békésytől:
• gondolkodásmódot, az ú j problémát meglátni,
• azt egyszerű, de hatásos módon megközelíteni, jó l 

ismerni a berendezések lehetőségeit, ha kell, újat építeni,
• nagyon pontosan kísérletezni,
• megérteni a jelenségeket és általánosítani. ”

Aki valamennyire is ismeri Keszthelyi Lajos munkássá
gát, kutatói habitusát, megállapíthatja, hogy jó tanuló
nak bizonyult! Látó szemmel azt is észrevette, hogy a 
szegedi Dóm tér történelmi nagyjainknak emléket állító 
árkádjainak csavart oszlopai milyen jól szemléltethetik a 
úgynevezett királis aszimmetriát. így azután az ötvene
dik évfolyamához érő Fizikai Szemle azon számának 
címlapját, melyben „A biológiai homokiralitás” című,
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Szabói lé Nagy Andreával közösen írt cikke 2000 tava
szán megjelent, a tér két ellentétesen csavarodó oszlo
pának fényképe díszíti [20].

Az új évezredben eddig csak egy szomorú alkalom 
késztette írásra, melyben mesterét és szeretve tisztelt ba
rátját, Simonyi Károly professzort búcsúztatta [21]. Bí
zunk abban, hogy hamarosan ismét tudományos cikkben

hívja fel a Fizikai Szemle olvasóinak figyelmét a biofizika 
izgalmas, új eredményeire. Ebben a reményben köszönt
sük Keszthelyi Lajost 75. születésnapja alkalmából, kíván
va Neki jó egészséget és további tudományos sikereket!
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A nyolcvanas évek végén újabb továbblépés történt: 
Binnig, Quate és Gerber megalkották az atomerő-mik- 
roszkópot (AFM) vagy általánosabb elnevezésén a pász
tázó erőmikroszkópot (SFM). Az AFM alkalmazása azért 
vált népszerűvé biológiai kutatásokban, mert ezzel a 
módszerrel az optikai mikroszkópok felbontóképességét 
sokszorosan túlszárnyalva lehet háromdimenziós képet 
alkotni biológiai anyagok (sejtek, membránok, fehérjék,

1981-ben, amikor Binnig  és Rohrer megkapta a fizikai 
Nobel-díjat a pásztázó alagútáram-mikroszkópia (STM) 
kifejlesztéséért, még nem is sejthettük, hogy milyen fon
tos, új módszer alapjai születtek meg. Az STM segítségé
vel akár atomi felbontású kép nyerhető elektromosan 
vezető felületekről, de például a módszer biológiai min
tákon való alkalmazása és az eredmények értékelése elég 
körülményes.
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1. ábra. Tipikus erő-elmozdulás görbe. Az elmozdulás alatt a rugólap
kát tartó piezokristály függőleges irányú deformációját értjük, az erőt 
pedig a rugó elhajlásából kapjuk meg. Az erő egyenesen arányos a ru
gólapka elhajlásával. A Hook-törvény alkalmazásával: F  = • d, ahol F
az erő, kc a rugólapka ragó állandója, és d  a rugólapka elhajlása.

nukleinsavak stb.) felületéről folyadékban is, azaz fizioló
giás vagy majdnem fiziológiás környezetben.

Az AFM működése a felszín és a felszínt letapogató tű 
között ható erő mérésén alapul. Bár a technikai megoldá
sok különbözőek lehetnek, a mikroszkóp legfontosabb 
alkotóelemei a következők:
• egy szilíciumból vagy szilícium-nitridből készült rugó
lapka és az azon található néhány mikrométer hosszú, a 
csúcsnál gyakran 50 nm-nél is kisebb görbületi sugarú 
hegyes tű,
• a fotodetektor, amely a mgólapka meghajlását detek
tálja a rugólapkáról visszaverődött lézersugár elmozdulá
sának segítségével,
• a tűt vagy a mintát mozgató rendszer, amely egy vagy 
több piezoelektromos kristály,
• vezérlő elektronika,
• az adatokat rögzítő és feldolgozó számítógép.

Ha a tű elég közel kerül a minta felszínéhez, a mgó
lapka a tű és a minta atomjai között kialakuló erők hatá
sára meggörbül. A tű és a felület között ható erőt állandó
nak tartva megfelelő vezérléssel elérhető, hogy a tűvel a 
felületen pásztázva a mgólapka meghajlását visszavezes
sük a felület domborzatára. Mivel a leggyakrabban hasz
nált rugólapkák Rigóállandója (10-l-10~2 N/m) nagyon 
kicsi, a módszer már 0,01 nm-nél kisebb felületi kiemel
kedésekre is érzékeny.

Ez a szerkezet arra is lehetőséget nyújt, hogy nagyon 
kicsi, nano- vagy akár néhány tíz pikonewton nagyságú 
erőket mérhessünk a függőleges irányú elmozdulás függ
vényében. Ez a lokális erő-spektroszkópia. Az így kapott 
erőgörbe fontos szerepet tölt be a felületek tanulmányo
zásában, mert segítségével információkat kaphatunk kü
lönböző felületi kölcsönhatásokról:
• a biológiai makromolekulák között fellépő erők nagy
ságáról,
• egyes kémiai kötések erősségéről,
• a felületek nanomechanikai tulajdonságaira (lokális 
adhézió, deformálhatóság),
• az oldat, illetve valamilyen felületi réteg viszkozitására. 

A fent említett tulajdonságok vizsgálata egyre nagyobb
hangsúlyt kap. A magyarázat abban rejlik, hogy ezek a 
nanoskálán működő kölcsönhatások az anyagok mak
roszkopikus tulajdonságait határozzák meg. így például a 
mikroszkopikus adhézió nagymértékben befolyásol szá-

2 . ábra . Az av id in -b io tin  kom plexen mért erő-e lm ozdulás görbék.

mos folyamatot: a különböző festékek és ragasztók tulaj
donságait, a gyógyszerek hatásmechanizmusát. Szintén 
fontos az anyagok mikroszkopikus rugalmasságának 
ismerete, mivel ez határozza meg a különböző rendsze
rek szerkezeti és dinamikus jellemzőit. Fontos a különbö
ző makromolekulák között fellépő nano- vagy piko
newton nagyságú erők ismerete és tanulmányozása is, 
mivel minden biológiai, biokémiai folyamatot (DNS-repli- 
káció, fehérjeszintézis, enzimreakciók, specifikus és 
nem-specifikus antigén-antitest komplex kialakulása 
stb.) az intermolekuláris erők határozzák meg.

A lokális erő-spektroszkópiai módszerrel felvett görbe 
a rugólapka elhajlásán keresztül mutatja a kölcsönhatási 
erőt, miközben a tű közeledik, illetve távolodik a felszín
től. Az 1. ábrán egy jellegzetes erő-elmozdulás görbe 
látható, valamint az, hogy a mérések során milyen alak- 
változásokat szenved a rugólapka.

Az ábrán az A az a tartomány, amelyben a piezokris
tály elkezdi közelíteni a tűt a felülethez. A felület és a tű 
közötti kölcsönhatás ebben a tartományban általában 
még olyan kicsi, hogy a rugólapka nem hajlik meg.

A B-C  tartományban a tű már elérte a felszínt, és ennek 
következtében a Rigólapka meghajlik, miközben rögzített 
vége egyre közelebb kerül a felülethez. Ha a tű elég ke
mény anyagból készült, és a vizsgált anyag sem rugalmas, 
a mgólapka meghajlását egyértelműen a kölcsönhatási erő 
és a rugóállandó szabja meg. Ha viszont a minta puha, 
akkor deformálódik, és a meghajlás-távolság függvény 
alakjába, illetve a felfutó él meredekségébe az anyag de
formációs állandója is beleszól. így a görbe alakjából, illet
ve meredekségéből következtethetünk a minta bizonyos 
kémiai és nanomechanikai tulajdonságaira.

A C-D tartományban a Rigólapkát távolítjuk a felszín
től. Az érdekesség ezen a szakaszon az, hogy a mintától 
távolodva a görbe nem követi a közelítés során kapott 
görbét. Ennek az az oka, hogy a tű és a felület között 
erős vonzóerő (legtöbbször „csak” fizikai adhéziós erő) 
lép fel, amellyel a D pont eléréséig a rugólapka meghaj
lásából származó erő tart egyensúlyt. A rugó további tá
volításakor a meghajlításhoz szükséges erő nagyobb len
ne, mint a kölcsönhatási erő a tű és a felület között, ezért 
a tű „elszakad” a felülettől.
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j .  ábra . Lizozimen m ért jellegzetes hiszterézisgörbe.

A vonzóerő nagysága az erőmérés egyik legfontosabb 
paramétere, hiszen jellemző a felület kémiai minőségére 
és így számos biológiai alkalmazásra ad lehetőséget. 
Ezzel a módszerrel határoztak meg például különböző 
molekulapárok között ható erőket.

Az egyik, biológiában nagy jelentőséggel bíró moleku
lapáron, az avidin-biotin komplexen kapott eredménye
ket láthatjuk a 2. ábrán [1], Az avidin egy viszonylag kis 
molekulatömegű fehérje, amely specifikus kötést tud 
létesíteni a geometriailag komplementer párjával, a bio- 
tinnal. A kísérletek során avidinnel módosított szilícium- 
nitrid tűt és biotin-molekulával jelölt agaróz gombocská
két használtak. A komplex két tagja között fellépő adhé
ziós erő a rugólapka elhajlásában jelentkezik, amikor a 
rugólapka vége távolodik a felszíntől. A tű és a minta 
között kialakult kötésben a feszültség fokozatosan nő 
mindaddig, amíg a kötés el nem szakad (2.a ábra).

Ha a felületen lévő biotint az oldatban szabadon 
úszó avidinnel teljesen blokkoljuk, akkor természetesen 
nem jöhet létre kötés a tűn lévő avidinnel. Ezt mutatja a
2.b ábra simasága, azaz azt, hogy a mért adhéziós kötés 
specifikus.

A tű nemcsak egy avidin-biotin kötést létesít, hanem 
többet, hiszen a felületen nagy sűrűséggel vannak az avi
din- és biotin-molekulák. Ahhoz, hogy egyedi kötéseket 
tudjunk tanulmányozni, ritkítani kell az aktív kötőhelye
ket. A 2.c ábrán látható görbét ilyen körülmények között 
nyerték, Megfigyelhető, hogy az egyes kötések szakaszo
san szakadnak fel, így megállapítható egy-egy avidin-bio
tin pár közötti kölcsönhatás elszakításához szükséges erő. 
Az eredmény 160 pN körüli érték, Az is megállapítható, 
hogy ez a kötés reverzibilis, mert amikor a tű ismét meg
közelíti a gömböcskét, a kötés újra képződik.

A molekuláris erők mérésében a másik jelentős lépést 
Lee és munkatársai tették meg, akik két komplementer 
DNS-szál között kialakult kötés elszakításához szükséges 
erőt vizsgálták [2]. Egy 20 nukleotidból álló DNS-szálat a 
szilárd hordozóra, a hozzá tartozó komplementer DNS- 
molekulát pedig a tűre rögzítették. Az erőgörbék vizsgá
lata során három különböző nagyságú csúcsot kaptak, 
amelyek a különböző számú nukleotid-párok között ki
alakult kötések felszakításához szükséges erőt képvisel
ték. Ezeknek a csúcsoknak az nagysága 1,52, 1,11 és 0,52 
pN, amely 20, 16, illetve 12 bázispár szétszakításához 
szükséges erőnek feleltek meg. így visszakövetkeztethet
tek az egyes nukleotid-párok között ható erőkre.

Az erő-spektroszkópia nemcsak a molekulák közvet
len kölcsönhatásának tanulmányozására alkalmas, ha
nem a biológiai anyag egyes mechanikai paramétereit is 
meghatározhatjuk vele, méghozzá nanoskálán [3]. így al
kalmas makromolekulák viszkoelaszticitásának tanulmá
nyozására is. Tudjuk, hogy a sók befolyásolják a fehérjék 
szerkezetének stabilitását és felületi tulajdonságait, ezek 
közül is leginkább az oldhatóságát. Vannak olyan sók, 
amelyek stabilizálják a natív szerkezetet, de csökkentik 
az oldhatóságot, így „kisózzák” a fehérjét. (Ezek a sók 
polárosak és befolyásolják a fehérjéhez kötött víz szerke
zetét, például a szulfátok, a foszfátok.) Más sók csökken
tik a stabilitást és növelik a fehérje-molekulák oldhatósá
gát (roncsolják a víz térhálós szerkezetét, például a tiocia- 
nát). A klór-iont semlegesnek tekinthetjük, ugyanis alig 
van hatása a víz szerkezetére és a 0,1-0,7 mol/liter kon
centrációtartományban a fehérjékre sem gyakorol hatást. 
Feltételezhető volt tehát, hogy mérhető különbségek van
nak a különböző sók hatásának kitett fehérje-molekulák 
viszkoelasztikus tulajdonságaiban. Ezért az erő-spekt
roszkópiát felhasználva megmértük az egyik legjobban 
ismert fehérje, a lizozim tulajdonságait [4]. A lizozim vi
szonylag kis molekulatömegű, globuláris fehérje (14 kD 
és 129 aminosavból áll). Méréseink során a fehérjeoldatot 
frissen hasított csillám felületére csöppentettük. A csillám 
kristályos anyag, és a friss hasítás során egy tiszta, atomi 
simaságű, negatív felületi töltésű felszínt kapunk. A lizo
zim semleges pH-jú oldatban gyengén pozitív felületi töl
tésű, így könnyen kötődik a felszínhez, és bizonyos idő 
után pár száz nm vastagságú fehérjeréteg lesz a felszínen. 
Az így kapott rétegben mozgatva a tűt felvehetjük az erő
elmozdulás görbéket. (A J. ábrán egy ilyen látható.) Ha 
a tűt különböző sebességekkel mozgatjuk, akkor észre
vehetjük, hogy változik a hiszterézis mértéke (az ábrán 
b-val jelöltük). Ennek az az oka, hogy a rugólapka, illet
ve a tű mozgását a közegellenállás akadályozza. A gör
bén az a ’—» belmozdulás a viszkózus fehérjerétegben va
ló mozgásnak felel meg, amelyre kis sebességek esetén 
jó közelítéssel érvényes a Stokes-törvény:

F = F0+ f - v r i,

amelyben F„ a folyadékban való mozgásból származó 
súrlódási erő és f - v r \  a fehérjerétegben való mozgásból 
származó erő (rj a réteg viszkozitása, v a tű mozgási se
bessége,/a tűre jellemző formaállandó).

A fehérjeréteg viszkozitására kapott értékeink [4] össz
hangban vannak azzal, amit a sók fehérjére gyakorolt 
hatásáról tudunk. A tiocianátos oldatban kapott V\fehéy. 
érték a legkisebb, ami megfelel annak, hogy a tiocianát 
növeli a fehérje oldhatóságát, tehát a csillám felületén 
sokkal vékonyabb a fehérjeréteg. A foszfát pufferben 
kapott Tj/(./,<;,•/<. a legnagyobb, amit jól magyaráz az, hogy a 
foszfát csökkenti az oldhatóságot.

Néhány esetben a fehérjék elaszticitását az őket alkotó 
alegységek ki- és visszatekeredésével (folding-unfold
ing) magyarázták [5]. Viszont a fehérjeláncot alkotó al
egység külső erő hatására történő ki/visszatekeredési 
folyamatai a molekula mechanikai stabilitását jellemzik. 
Mivel számos fehérje mechanikai funkciót is betölt
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4. ábra. A titin nyújtásakor nyert erő-elmozdulás görbe [7]. A görbe jelleg
zetes periodicitást mutat, amely a fehérje moduláris szerkezetével meg
egyező, Az AFM tű megközelíti a fehérjével borított felületet és random 
módon keiül kapcsolatba a molekulalánc különböző részeivel. Miközben 
a tű távolodik, megnyújtja a polipeptid-láncot. A tű távolítása közben fű- 
részfog-mintázatú görbe látható. A tű mozgási sebessége 1 pm/s.

(izomfehérjék, a sejtvázat képező fehérjék, mátrixfehér
jék), ezért ezen molekulák mechanikai stabilitásának 
vizsgálata további szerkezeti tulajdonságokkal kapcsola
tos információt szolgáltathat. A fehérjék polipeptid-lán- 
cuk jellegzetes „visszatekeredésén” keresztül fejtik ki 
funkcióikat. A fehérjék kitekeredéssel szembeni stabilitá
sát és ellenállását egyrészt kémiai és hő denaturálással 
vizsgálták, másrészt optikai csipesz segítségével [6]. A 
legtöbb fehérje szerkezete azonban sokkal inkább ellen
áll a külső erőhatásnak, mint a hőkezelésnek vagy a ké
miai környezet drasztikus változásainak; hiszen az a fel
adatuk, hogy a külső erőhatás ellenére fenntartsanak egy 
bizonyos szerkezetet (példa erre az izmok és a sejtváz 
alkotóelemei). A biológiai makromolekulák mechanikai 
tulajdonságait vagy a kitekeredést előidéző erőket nem 
lehet kémiai vagy szerkezeti vizsgálatokból származtatni, 
hanem meg kell mérni. Az AFM-es erőmérés segítségével 
határozták meg néhány jellegzetes fehérje mechanikai 
tulajdonságait [7]. Ilyen például a titin-molekula, amely 
kitűnő példa azon fehérjék csoportjára, melyeknek me
chanikai tulajdonságai fontosak a biológiai működésük
höz. A titin mechanikai szempontból aktív régióját a szar- 
komer (az izom kontrakciós egysége) I szakaszában, im
munoglobulin (Ig)-szerű alegységek (tandem elrendező
désben) és olyan kis, nem-moduláris szakaszok alkotják, 
amelyek prolinban, glutamátban, valinban és lizinben 
gazdagok (PEVK régió). Különböző típusú kísérletek azt 
sugallták, hogy a tandem lg lánc nyújtható, de a szarko- 
mer hosszánál nagyobb nyújtásnak ellenáll, míg a PEVK 
régió nagy erő hatására egyre inkább megnyúlik.

A kísérletek során a natív titint (a fehérjeoldat kon
centrációja 10-100 pg/ml) frissen párologtatott arany 
felületre rögzítették adszorpcióval. Az inkubációs idő 
után fehérjementes tiszta pufferrel lemosták a le nem 
tapadt fehérje-molekulákat. A tűt néhány perces várako
zás után (azért hogy a fehérje egy része rátapadjon a 
tűre) kezdték kihúzni az oldatból és a 4. ábrán látható 
görbéket kapták. Rief és munkatársai [7] feltételezték, 
hogy az első csúcs a tű és az arany felülete között kiala
kult kölcsönhatás eredménye, amely felbomlik, ahogy nő 
a távolság a két kölcsönható fél között.

A további nyújtással a görbe fűrészfog-mintázatot mu
tatott. A periodicitás 25 és 28 nm között volt. Az 1 pm/s

nyújtási sebesség mellett az erő értéke 150-300 pN között 
változott. Egy teljesen kitekeredett lg  alegység hossza 31 
nm. Ennek alapján feltételezhető, hogy a görbe fűrész- 
fog-mintázata a titin-molekulát alkotó egyedi alegységek 
kitekeredését mutatja.

Hasonló méréseket végeztünk más moduláris fehérjé
ken is, a sejt közötti állományt (az extracelluláris mátri
xot) alkotó két különböző glikoproteinen: tenascinen, 
illetve lamininen. Ezeknél az okozta a nehézséget, hogy a 
molekulák nem egyforma alegységekből állnak, és így az 
erőgörbén látható csúcsok különbözőek. A csúcsok tá
volságaiból, illetve magasságából következtetni lehetett 
az egyes alegységek kitekerecléséhez szükséges erőre, 
illetve a kitekeredett hosszára.

Az erőméréseket nemcsak molekuláris szinten, hanem 
sejtszinten is alkalmazták. A sejtek külső erő hatására 
adott rugalmas válaszát leginkább a sejt sejtváza határozza 
meg. A sejtváz egy három dimenziós háló, amelyet három 
fő polimer fehérje alkot: aktin, mikrotubulusok és inter
medier filamentumok. Ezen három fő alkotó-elem mellett 
számos fehérje található, amelyek ellenőrzik a hálószerű 
rendszer képződését, szétesését, illetve a különböző ke
resztkötések kialakulását. A sejtváz felelős a sejt alakjának 
meghatározásáért, változásaiért, illetve a sejt mozgásáért.

Első lépésben különböző fixált [8, 91 rugalmas viselke
dését tanulmányozták az atomerő-mikroszkóp segítségé
vel. Radmacher és munkatársai voltak az elsők, akik elő 
sejtek rugalmassági paramétereit határozták meg ezzel a 
módszerrel [10]. Élő sejtek esetén a Young-modulusz 1 kPa 
és 100 kPa között változhat. Érdekesség még például az, 
hogy egyes rákos sejtek mgalmassági paraméterei külön
böznek az ugyanolyan típusú egészséges sejtekétől. Bár 
jelenség pontos magyarázata még nem tisztázott, de lehet, 
hogy ez a tény fontos adalék lesz a rák gyógyításhoz.

A fentiekből látható, hogy az atomerő-mikroszkópia 
nem ragadt le pusztán a felületek topográfiai leképzésé
nél. Ez a tudományterület dinamikusan fejlődik, újabb és 
újabb lehetőségek nyílnak a nanoméretű rendszerek na- 
noskálán történő tanulmányozásához.
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FIZIKA A SZÍNPADON V. Jéki László
KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet

Divatba jöttek a színpadokon a fizikusok és a fizika. 
1999-ben írtam Michael Frayn „Copenhagen” című da
rabjáról és néhány korábbi darabról (Fizikai Szemle 
1999/7 270. old.), de akkor nem gondoltam, hogy a té
mából hosszú sorozat kerekedik. Megismerkedtünk már 
Paul M ulin  „Louis Slotin Sonata” című darabjával, a 
címszereplő atomfegyver-kísérlet során vesztette életét 
(Fizikai Szemle 2001/8 250. old.). Ezután Robin Haw- 
don „God és Stephen Hawking" című színművét (Fizikai 
Szemle 2001/9 282. old.), majd az irodalmi Nobel-díjas 
Dario Fo által elképzelt fizikai Nobel-díj jelöltet mutat
tam be. Említettük Rolf Hochhuth új darabját is, a „Hitler 
Dr. Faustja” a rakétatudós Hermann Oberthről szól (Fi
zikai Szemle 2001/11 363- old.).

A Hochuth-darab őszi berlini ősbemutatójának tragi
kus időszerűséget adott a szeptember 11-iki Amerika 
elleni terrortámadás, tudósított Dunai Péter a Népszabad
ságban (2001. október 30.). A sajtó ugyanis felelevenítet
te, hogy a hitleri Németországban az Empire State Buil
ding rakétákkal való elpusztítását teivezték.

Csak az Egyesült Államokban három új, fizikusokról 
szóló darabot mutattak be tavaly októberben-novem- 
berben. San Franciscóban került színpadra a „Schrö
dinger barátnője: színdarab a szubatomi fizikáról azok
nak, akik nem tudják egyensúlyban tartani a folyó
számlájukat” című komédia, New Yorkban musical 
született „Csillag hírnökök” (Star Messengers) címmel, 
ennek Galilei és Keplere főszereplői, a harmadik főhő
se Feynman.

<0>
Sikerrel indult New Yorkban a Lincoln Centerben a 

„QED” című darab, ahol a QED a kvantum-elektrodina
mikára utal (Quantum Electrodynamics), a főszereplő 
pedig a Nobel-díjas Richard Feynman.

Feynmant a laikus nagyközönség is ismerte Ameri
kában. 1986-ban tagja volt a Challenger űrrepülőgép 
katasztrófáját vizsgáló bizottságnak. A televízióban sze
mélyesen magyarázta el a tragédia okát, bemutatta, ho
gyan keményedik meg egy a gumigyűrű hidegben. A 
rugalmatlan gyűrű pedig nem tömített kellőképpen, ez 
vezetett el a hajtóanyag robbanásához. Népszerűek vol
tak könyvei és a róla szóló könyvek. A darabban is szó 
esik Ralph Leightonvól, aki együtt dobolt Feynmannal 
és aki „Surely you’re joking, Mr. Feynman!” történeteit 
lejegyezte. (Az 1985-ben született kötet végre magyaail 
is megjelent!)'

A színdarab megszületése annak a színésznek köszön
hető, aki most New Yorkban Feynmant játssza a darab
ban. Alan Aida érdeklődését egy másik Leighton kötet 
keltette fel, ebben olvasott arról, hogy Feynman és Leigh
ton Tuvába készült látogatni. Tuváról elsősorban a bé
lyeggyűjtők tudnak. A 170 ezer négyzetkilométeres, alig 
300 ezer lakosú terület az 1921-1944 években formálisan 
független állam volt a Szovjetunió és Mongólia között.

' A k ö n y v rő l szóló ismertetés a k ö n y v i:si>o i.c: ro va tu n kb a n  olvasható

ma Oroszország egyik autonóm köztársasága. Gyerekko
rában Feynman is gyűjtötte Tuva háromszög alakú bélye
geit. Aidát az fogta meg. hogy a világ egyik legokosabb
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embere, aki tudja, hogy rákbeteg és kevés van hátra az 
életéből, ilyen utazásra készül. Alda a Tuva könyvvel 
eljutott Peter Parnellhez, aki alapos irodalmi tanulmá
nyok után néhány év alatt négy változatban is megírta a 
darabot, míg megszületett a színpadra került változat.

A darabban természetesen szó esik kvarkokról, elekt
ronokról és fotonokról, de végül nem ezekről és nem 
kvantum-paradoxonokról szól. Önmagunk megismeré
se a központi kérdés, a gondolkodás még nehéz idők
ben is örömet és vigasztalást nyújt, írta Dennis Overbye 
a The New York Times-ban megjelent írásában. A darab 
lényegében egyszemélyes, csak egy tanítvány jelenik 
meg rövid időre. Egyetlen nap alatt játszódik 1986-ban 
Feynman egyetemi szobájában a Caltechen. A 68 éves 
főhős azon gondolkodik, vállaljon-e egy veszélyes mű
tétet. (1988-ban rákban halt meg.) Eközben egy előadás 
anyagát írja, dobolni készül egy darabban, és zenész
társával és barátjával (Ralph Leighton) a tuvai utazást 
tervezi. Telefonon vitatkozik orvosaival, a Challenger 
vizsgálóbizottság elnökével, és Leightonnal, aki ittas 
szovjet akadémikusokat kísér Los Angeles-i városnézé
sen, hogy azok segítsenek a tuvai látogatáshoz szüksé
ges engedélyek megszerzésében. (Feynman végül nem 
jutott el Tuvába.)

A második felvonás közepén Feynman visszaemléke
zik a II. világháború végét követő napokra, amikor fele
ségének és apjának halála, az atombomba bevetése után 
nem volt kedve az élethez, a tudományhoz. Azon gon
dolkodott, hogyan élhet normális életet azok után, hogy 
maga is hozzájárult a pusztító erő megalkotásához. Le
het-e szimfóniát írni, hidakat építeni, mintha Hirosima 
sohasem történt volna meg? New Yorkban novemberben 
lélegzetvisszafojtva hallgatta a közönség ezeket a szava
kat. Mindenki érintett volt. Lehet-e ugyanúgy élni szep
tember 11. után?

A darab szerint Feynman életkedvét egy éttermi jele
net hozta vissza 1946-ban. Egy elhajított tányér röppá- 
lyája keltette fel az érdeklődését. Először csak szórako
zásból állt neki számolni, végül ezek a számítások ve
zettek el a Nobel-díjjal elismert eredményekhez. A da

rabban a kacérkodó hallgatónőnek meséli a régi törté
néseket. A múlt felidézése után frizbit dobálnak és tán
colnak. Elvállalja a műtétet is. A színész szerint azért, 
hogy megfigyelhessen valami korábban sohasem tanul- 
mányozottat, a saját halálát. A színdarabot többen látták 
már olyanok is, akik jól ismerték Feynmant. A darabot 
jónak ítélték, „csodálatos volt megint Richarddal tölteni 
az időt”, mondta egyikük.

Charlotte Jones fiatal angol színpadi szerző „Humble 
Boy” (Humble fiú, a humble jelentése egyébként szerény, 
alázatos) című új darabjának világpremierje október kö
zepén volt Londonban a National Theatre színpadán. Az 
angol lapokban olvasható kritikák szerint a darab és az 
előadás (színészi játék, rendezés, díszletek stb.) egyaránt 
nagy sikert aratott. A címszereplő 35 éves asztrofizikus 
Cambridge-ben, az egységes térelmélet megalkotásán 
dolgozik. Apja halála után hirtelen visszatér közép-angliai 
családi otthonába. Apja biológiatanár volt, méheket tar
tott. Anyja bonyolult személyiség és Felix Humble hama
rosan rádöbben, nemcsak a fizikában, hanem kaotikussá 
vált családi életében is egységre kell törekednie. Félix 
csak hazatérve tudja meg, hogy elhagyott barátnője gye
reket szült neki. A Guardian kritikusa úgy látta, hogy az 
ambiciózus szerző a Hamletet modernizálta, az emberi v i
szonyokra alkalmazta a fizika szuperhúr-elméletét, ko
médiát írt a vidéki életről. Felix Humble Hamletet vissz
hangozza, apja halála után azzal szembesül, hogy anyja 
házasságra készül szeretőjével. A fiú anyja mágneses 
vonzerejét a fekete lyukak mindent elpusztító vonzásá
hoz hasonlítja. Félix okos, intelligens, cinikus és akarat
lan pusztító, mint Hamlet, de hiányzik belőle Hamlet 
nagylelkűsége, melegsége, gondolkodásának eleganciája, 
mások iránti érdeklődése. Az Observer kritikusa is a 
Hamletre gondol, a kritikus szerint Polonius nem tudná 
eldönteni, hogy komédia vagy tragédia-e a darab. Egy
szerre mindkettő. A Times-ban Frayn (a Coppenhagen 
szerzője) és Stoppard tudomány és metafizika iránti érdek
lődéséhez hasonlítják a Shakespeare-t is jól ismerő fiatal 
írónőt. A Telegraph szerzője is Stoppard tudomány iránti

vonzódására emlékez
tet. A Financial Times 
azt írja, hogy a darab a 
Hamlet modern, kö
zéposztályi, prózára 
adaptált változata. (Az 
interneten olvasható 
kritikában sokatmondó 
nyomdahiba akad: su
perstrand theory, a su
perstring helyett, szu
perhúr helyett szuper
strand. Ez érthetőbb
nek tűnhetett a kritikus 
es az olvasószerkesztő 
számára.) Charlotte 
Jones-t ma az egyik 
legkitűnőbb, legszóra- 
koztatóbb ifjú színházi 
szerzőnek tartják.
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MORLIN ZOLTÁN
1913-2002

Bécsben 1913- december 22-én született. Édesapja az Osztrák-Ma
gyar Monarchia huszártörzstisztje volt. A budapesti Piarista Gimnázium 
elvégzése után a Pázmány Péter Tudományegyetemen jogi tanulmá
nyokat folytatott, ahol 1936-ban „summa cum laude” minősítéssel dok
torátust szerzett. Végzés után a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium
ba került, a külföldi kulturális kapcsolatokkal foglalkozó osztályon dol
gozott. A háború alatt többször is behívták katonai szolgálatra.

Mivel nagyon érdekelte a fizika, még minisztériumi évei alatt el
kezdte a fizika és matematika tárgyak hallgatását az egyetemen. A köte
lező félévei fizikából és matematikából már megvoltak, amikor 1950 
márciusában munkahelyéről m int osztályidegent elküldték. Ekkor az 
egyetemen alapvizsgára jelentkezett. A vizsgán az elnök Fejér Lipót 
volt. A jó eredményben Tóth Lajos, egykori piarista matematika-fizika 
tanárának tanítása is visszatükröződik.

„A jóformán autodidakta módon megszerzett félig-meddig végzett
ség birtokában” -  mint saját maga jellemezte akkori helyzetét -  meg
próbált elhelyezkedni. Az Egyesült Izzóban Szigeti Györggyé 1 és M ilt
ner Tivadarra] tárgyalt. Az Oriongyár laborjából és a Hőtechnikai Kuta
tóból is kapott ígéreteket. Végül a Műegyetem Kísérleti Fizikai Tanszé
kén kötött ki 1950 őszén. Visszaemlékezéseiben így ír erről: „Ide nem 
ajánlott be senki, egyszerűen becsengettem. Egy titkárnő nyitott ajtót: 
-Igen a professzor úr itt van, tessék bemenni.- Bementem, ekkor láttam 
először Gyulai Zoltán akadémikus, egyetemi tanárt, aki azután oly 
nagy szerepet játszott életemben. Erdélyi taplósapka vo lt a fején, bá- 
ránybőrbundában ült az íróasztala előtt. ... Elmondtam, eredeti jogi 
végzettségem után most alapvizsgáztam, és fizikusi állást keresek. El
mosolyodott és ezt mondta (szószerint emlékszem): -Azért nevetek, 
mert nincs tíz perce, hogy két tudományos tanársegédi állást kaptam, 
és arról beszéltünk adjunktusommal, honnan veszünk most két fizikust. 
Én magát felveszem.- Ezzel kiment a titkárnőjéhez s diktált egy rövid 
levelet a személyzeti osztályhoz. ... Néhány nappal utánam betöltötték 
a második üres helyet is Levius Ernővé1, aki az éppen akkor megszün
tetett világhírű Fasori Evangélikus Gimnázium fizikatanára volt.”

Az állást az akkoriban újjászervezett MTA biztosította és fizette. Az 
ilyen álláson lévők munka szempontjából semmiben sem különböztek 
az egyetemi tanársegédektől. A kutatáson kívül az oktatói munkában is 
részt kellett venniük. Laborgyakorlatokat vezettek és az előadásokra be
mutatási kísérleteket készítettek elő (heti hat, illetve heti négy órában). 
„Ezekre a demonstrációkra Gyulai nagyon igényes volt, a legkisebb hiba 
sem fordulhatott elő.” Gyulai nagyon komolyan vette nemcsak az okta
tást, hanem a tudományt is, „és nem is mindég puha kézzel.”

Gyulai Zoltán először azzal bízta meg, hogy a diszlokációk irodalmát 
tanszéki szemináriumi előadás formájában dolgozza fel. Jellemző a téma 
újszerűségére, hogy ehhez akkor elég volt 16 cikket elolvasni. 1951 ele
jén saját kutatási témát kapott. Első cikke, melyet Gyulai Zoltánnal közö
sen írt, 1952-ben jelent meg. Bár teljes értékű fizikusként látta el munká
ját, a körülmények miatt még nem volt fizikusi diplomája. 1953 kora ta
vaszán kapott engedélyt, hogy külön a részére megállapított vizsgaelőírá
sok szerint megszerezhesse a fizikusi oklevelet. Szeptember végéig vizs

PÁHÁN ISTVÁN
1922-2001

Páhán István 1922. augusztus 22-én született Nagykőrösön. Az első 
három osztályt egy tanyasi elemi iskolában végezte, ahol édesapja taní
totta. Innen került vissza Nagykőrösre, ahol 1940-ben érettségizett. A 
debreceni Gróf Tisza István Tudományegyetem matematika-fizika sza
kán végzett. 1945-ben hadifogoly. 1951. július 1-jétől kinevezett fizika
tanár a nagykőrösi Arany János Református gimnáziumban. 1966-tól 
Pest-megyei fizikatantárgyi szakfelügyelő, majd megyei vezető szakta
nácsadó. 1984-től nyugdíjas. Sas Elemérrel (ELTE Fizika Tanszék) 
együtt, tizenhat évig szerkesztette és tartotta az Iskola TV fizikaóráit. 
Kétszer tüntették ki MTV Nívó díjjal. Pedagógusi munkája elismerése
képpen az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, elsők között kapta meg az 
Apáczai Csere János díjat.

gázott és megkapta az „okleveles fizikusi” diplomát negyven éves korá
ban. Ekkor már négy gyermekes családapa volt. A marxizmus tanulása 
nem okozott neki gondot, mivel a jogi egyetemen a marxizmusról már 
1945 előtt tanult. „Kiváló jogbölcseleti professzorunk -  M óor Gyula -  
jóvoltából a marxizmust igazán tudtam, csak persze nem fogadtam el. 
Egy dolog egy bizonyos filozófiát, világnézetet, vallást ismerni és megint 
más tanításait elfogadni.” -  írja visszaemlékezéseiben.

Ezután sorra írja közleményeit. Talliummal aktivált NaCl rekrisztalli- 
zációval kapcsolatos eredményeit 1957-ben a Nature-ben publikálja.

„Vizsgálatok nagy nyomáson végbemenő rekrisztallizációs folyama
tok köréből” című kandidátusi disszertációját I960 februárjában védte 
meg. Közben, 1958-ban a műegyetemről áthelyezték az MTA Műszaki 
Fizikai Intézetébe. Néhány hónapig az újpesti Egyesült Izzó területén 
igen szűkösen elhelyezett részlegben dolgozott, majd az intézet elekt
ronmikroszkópos laboratóriumába a Puskin utcába került, sokkal jobb 
körülmények közé. Feladata a cinkszulfid feketedésének vizsgálata 
volt, mely probléma akkoriban, a televíziós képernyők gyártásának 
megindításakor, fontos kutatási témának számított. Az elektronmikrosz
kópiái labort 1961-ben Kémiai Szerkezetkutató Laboratórium néven 
önállósították. Morlin Zoltán egy elektrondiffrakcióval foglalkozó ötta
gú csoportnak lett vezetője. Fenntartotta kapcsolatait azonban Gyulai 
Zoltán professzor kutatócsoportjával is. így nem meglepő, hogy a Kém
iai Szerkezetkutatónak a Központi Kémiai Kutatóintézetbe történt beol
vadásakor, 1973-ban visszakerült a BME-n működő akadémiai Kristály- 
növekedési Kutatócsoportba, mely 1976-ban egyesülve a Kristályfizikai 
Kutatócsoporttal a Budaörsi útra került Kristályfizikai Kutatólaboratóri
um néven. Az optikai kristályok megmunkálásával és orientálásával 
foglakozó részleget irányította nyugdíjba vonulásáig, 1979 végéig. A 
tudományos munkát azonban nem tudta abbahagyni, még 74 éves ko
rában is jelent meg cikke.

Kristályfizikai munkássága mellett meg kell említeni, hogy másodál
lásban az Országos Közegészségügyi Intézetben közel három évtizedig 
környezetvédelemmel, levegő-szennyezettséggel is foglalkozott. Több 
szakkönyv magyarról angolra fordítása is dicséri szorgalmát.

Nem volt híve a „publish or perish” („publikálj vagy pusztulj”) jel
szónak, de huszonöt év alatt 34 idegen nyelven és ló  magyar nyelven 
írt közleménye volt.

Főleg nyelvtudása okán (németül anyanyelvi szinten beszélt, ango
lon kívül olaszul is tudott) többször részt vett az Akadémia fizikus és 
szilárdtestfizikai bizottságainak, az ELFT választmányának munkájában, 
konferenciák szervezésében,

„Mi vidám fizikusok" szólása szállóigévé vált a tanszéken az ötvenes 
években. Nem törte le, hogy nem sikerült az akadémiai doktori disszer
tációját megvédenie a hatvanas évek végén, hogy az egyik fia disszidá
lása miatt nem kapott útlevelet a hetvenes évek elején.

Hosszú betegség után 2002. január 11-én hunyt el.
Derűs egyéniségének emlékét nem csak családja, hanem munkatár

sai is megőrzik.
H artm ann Emin

1980-tól gödöllői székhellyel alapítója volt az Eötvös Loránd Fizikai 
Társulat (ELFT) Pest-megyei Területi Csoportjának. így 1982-ben 
Nagykőrösön a Toldi Miklós sütőipari szakközépiskolában nagysikerű 
országos fizikai ankétot szervezett. Fizikatanári és szervező munkájá
nak elismeréseképpen a Társulat Mikola Sándor díjjal tüntette ki. Amíg 
egészsége engedte az egyesületi élet motorja volt. Igazi társasági em
ber, akit mindenki szeretett. A szakmában mindenkit ismert és őt is is
merte mindenki.

Temetése a nagykőrösi Református Temetőben 2002. január 11-én volt. 
A társulatot e cikk szerzője képviselte és helyezte el az ELFF koszorúját.

Kedves Pista, nyugodj békében!
Nagy Árpád
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EMLÉKEZÉSFOSZLÁNYOK A NEGYVENES ÉVEKBŐL
Tarnóczy Tamás

Budapest

Súlyos és vesztes háború után Szeged határváros 
lett. Mi pedig ott voltunk egyetemi hallgatók és Eötvös 
kollégisták. A város hangulatát Aba-Novák Vilmosnak 
a városba vezető Hősök kapuja belső falára festett fres
kója jellemzi: „Az nem lehet, hogy annyi hős hiába on- 
ta vért.”

Az élet azonban a gyász ellenére is helyet követelt 
magának. Szegeden létesült az ország első természettu
dományi kara, mely a Rockefeller-alapítvány támogatásá
val és Klebelsberg Kunó lángeszű szervező készségével 
három fizikai tanszéket hozott létre. Itt volt tanszékvezető 
Bay Zoltán az elméleti fizikán.

Ám 1936/37 első félévében Bay Zoltán nem hirdetett 
kollégiumot. Korábbi előadásaiban fölvázolta az atomfi
zika technikai fontosságát, de most, 1936 nyarán meg
hívták az Egyesült Izzó kutatólaboratóriumának vezeté
sére, Újpestre.

Az eddigi állapot nem volt végleges, mert az ország 
első Műegyetemében a kari ülések döntés nélkül vég
ződtek, bár a híradástechnikai iránynak nagyobb volt az 
esélye a fejlesztésre. 1939 nyarán már nem lehetett a 
döntést tovább halasztani. A kari ülésen Aschner Lipót, 
az Egyesült Izzó vezérigazgatója kilátásba helyezte, 
hogy nagyobb összegű alapítványt szán egy új tanszék 
megalapítására. A kari professzorok általában a híradás- 
technika fejlesztésére szavaztak, mire Aschner váratla
nul így szólt: „Az urak tökéletesen meggyőztek arról, 
hogy adományomat egy atomfizikai tanszék létesítésére 
ajánljam fö l. "Az összeg szokatlanul nagy volt (emléke
zetem szerint egymillió pengő), az Intézet rövid időn 
belül megalakult. Professzornak Bay Zoltánt nevezték 
ki, adjunktus és a szervezés lebonyolítója Papp György 
lett. A tématerv készen volt: magfizikai kísérleteket kí
vántak végezni egy Cockroft-Walton-féle kaszkádgene- 
rátorral. A munkák elkezdésére várni kellett, mert a 
mérnöki részletes kiviteli tervek Simonyi Károly bekap
csolódásától függtek, ő pedig még nem jött haza a fog
ságból. Ez az akadály is elhárult 1942 tavaszán, amikor 
Simonyi hazaérkezett.

A kaszkádgenerátort egymillió volt feszültségre mé
retezték, a katódelektródos ventilcsöveket az Egyesült 
Izzó készítette és bármilyen mennyiségben szállítani 
tudta, az olajszigetelésű kondenzátorokat a Siemenstől 
rendelték meg.

A két vezető mellett engem 1940. április 1-jétől, egye
lőre díjtalan gyakornoknak, majd később fizetéstelen ta
nársegédnek alkalmaztak és ezt a beosztást minden év
ben meghosszabbították. A meghosszabbítások még 
1948-ban is folytatódtak, úgyhogy én már a harmadik

államformában is azonos „munkakörben” dolgoztam. A 
hivatali esküt 1940. június 13-án tettem le Horthy kor
mányzóra és az 1946-ban alakult koalíciós kormány 
beiktatásakor szólaltam meg újra. Különféle külső okok 
miatt lassan nekem kellett az egész intézeti adminisztrá
ciót lebonyolítanom. Egyáltalán nem vagyok atomfizi
kus, e témából két ismeretterjesztő írásom jelent meg. 
Kutatómunkám a beszédhangok fizikájának megismeré
sére irányult.

Felvételemet az Atomfizikára indokolhatta talán, a régi 
szegedi Eötvös-kollégiumi kapcsolat, ahol Bay Zoltán 
intézeti tanár, Papp György pedig 3 évvel idősebb kollé
giumi társam volt.

Kétségtelen, hogy az intézet megalapításának idő
pontjában volt egy egész évre szóló Humboldt-ösztön- 
díjam, és egy 1943 tavaszára érvényes stockholmi meg
hívásom, de arra nem lehet gondolni, hogy ezzel nyújt
hatnék támogatást a budapesti Atomfizikának. Nem vol
tam érintetlen atomfizikai gondolatoktól sem, két dol
gozatom jelent meg.

Magam pedig azzal segítettem az itthoniaknak, hogy 
Németországban azonnal megvettem a Riezler „Kernphy
sik” kötetét. Sokkal értékesebb ajándékkal térhettem 
haza 1943 tavaszán. Akkor áprilist Svédországban töltöt
tem, megismerkedtem Alfvén professzorral és említettem 
neki a nehézségeket a generátor munkába állításáról. Az 
indításhoz nehézvíz (D20 ) kellett, amit a norvégiai német 
nehézvízgyár lebombázása után nem lehetett beszerezni. 
Alfvén professzor egy 1 cm’-ni nehézvizet tartalmazó 
beforrasztott fiolát azzal adott át, hogy azt a budapesti 
Atomfizikai intézetnek ajándékozza.

Az átkelés Svédországból a németek által megszállt 
Dániába nem volt gondtalan. A svéd expresszvonat nem 
állt meg Malmőben, hanem tovább zakatolt Helsingőr fe
lé. A kalauztól tudtuk meg, hogy éjjel a koppenhágai 
kompot elsüllyesztették. Helsingőr és Helsinborg között 
személyszállító komp működött. Délután átvitt a komp 
az elfoglalt dán oldalra. Ott tapasztaltam meg életem 
egyetlen személyes motozását. A német tiszt tavaszi ka
bátom széttárását kérte, és diszkréten végigtapintotta za
kóm két mellrészét de a táskámmal nem törődtek. Pedig 
az 1 cnY-es fiolában ott lapult a nehézvíz. Este már Kop
penhágában aludtam.

Leírhatatlan volt Bay Zoltán öröme, amikor 1943 tava
szán a fiolát a könyvtárszobában átadtam. Rögtön be is 
tette a páncélszekrénybe. 1945 tavaszán -  amikor a kasz- 
kádgenerátorból is csak szilánkok maradtak -  újra láttam 
a Műegyetem udvarában fölfeszítve és kibelezve a sár
ban, közvetlenül a lépcsőház hátsó kapuja előtt.
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Az első kaszkádgenerátor

A Simonyi-féle tervek kivitelezésével Bay egy ismert 
hazai röntgentranszformátor szakértőt, Varga Gézát hí
zott meg. Ő mindvégig Simonyi teivei szerint dolgozott, 
azt szakszerűen és gondos ellenőrizve. Művezetője egy 
Pozsonyi nevű becsületes és lelkiismeretes hazai vállal
kozó volt, akinek az állványról leguruló egyik kétnyelvű 
elektródáját két kinyújtott karommal elkaptam és sértetle
nül a mellettünk álló katedrára helyeztem. Ennyiben já
rultam hozzá a kaszkádgenerátor „építkezéséhez”, ettől 
kezdve Varga Gézával jó baráti kollégák lettünk.

1. ábrán a kaszkádgenerátor elvi felépítését mutatjuk 
be. A 2. ábra az építő állványzatot szemlélteti, amint mö
götte már áll a két tartó oszlop, néhány ventilcsővel. Az 
építés későbbi állapotát a 3 ábrán láthatjuk. A fő gond a 
feszültség alatt álló részek legömbölyítése volt, ugyanis a 
vasvázzal megerősített üvegtető gyakorlatilag földpoten
ciálon volt, így a generátor legfelső elemeit nagyon gon
dosan gömbölyíteni kellett, hogy átütés ne következzék 
be. Ezt a kísérleti állapotot szemlélteti az ábra.

❖
Papp György Amerikába emigrált. A Baynak címzett 

minden iratot az a személy kapta meg, aki az intézetben 
tartózkodott, az pedig én voltam. Ő a nyilas időszakban 
teljesen „illegalitásba” vonult, mivel az Izzó zsidótalanítá- 
sa ügyében őt erőteljesen szorongatták, mert ki mert állni 
érdekükben. 1945 után fordult a kocka, Bay pedig egy 
bécsi előadás jogcímén kiszökött az országból. Ekkor 
már teljesen egyedül végeztem az adminisztrációt.

❖
Egész idő alatt Budapesten laktam, a Vörösmarty utca 

60. alatti csillagos házban, ahol nagybátyám volt a ház
parancsnok. Az együttélés alatt átvészeltük a nyilas ura
lom és a pesti ostrom szomorú napjait és a felszabadulás 
utáni időket. Mihelyt a Ferenc József (Szabadság) híd 
roncsai segítségével át lehetett a budai oldalra menni, 
megtettem. Az intézet ajtaja letörve, az összes helyiség
ben (a kaszkádgenerátor óriási termében is) romok, szi
lánkok, az átlőtt generátorból kifolyt az olaj.

3■ ábra. Próba a végállapot formai megoldására.

A sok borzalom és megrazkodtatas után sem hallgat
hatok el egy különös történetet. A könyvtárszobában -  
inkább ennek egy folyosóról nyíló szakaszán -  még az 
ostrom előtt a polcon hagytam egy csiszolt üvegdugós 
vegyszeres üvegben egy-másfél deci színtelen-szagtalan 
kisüstit. El is feledkeztem róla, de ezúttal sértetlenül meg
találtam. Három földrész népessége úgy haladt el mellet
te, hogy az ismeretes alkoholvágy ellenére sem mertek 
hozzányúlni. Én viszont, aki ismertem tartalmát, ezúttal 
nagyot húztam belőle.

A dolgozat szövegének összeállításával már kész vol
tam, amikor 2001 októberében szomorú gyászhírt sugár
zott a rádió: Simonyi Károly elhunyt.

Nemcsak a hivatalos tudományos világ és az ország 
gyászolja, hanem -  sőt talán elsősorban -  mi, akik barátai 
és munkatársai voltunk.
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2. ábra. Az építkezés kezdetén.

1. ábra. A Cockroft-Walton kaszkádgenerátor elvi kapcsolása.



VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÉS SZILÁRD LEÓ MÁR TU D TÁ K ...
Klein Éva

Karolinska Biológiai Intézet, Stockholm

Amerikában mindenki pontosan vissza tud emlékezni, 
mit csinált 2001. szeptember 11-én. Magam Baltimore- 
ban egy víruskongresszuson vettem részt. A délelőtti ülé
sen egy nagyon aktuális, érdekes előadás folyt, mint a 
nap kiemelt előadása. Prusinen épp a prion-témáról be
szélt, amikor Bob Gallo, a kongresszus szervezője a pódi
umra lépett és nyugodt hangon félbeszakította az elő
adót: -  „Sajnálatos eseményt kell közölnöm. New York
ban egy repülőgép a World Trade Centerbe ütközött. ” -  
így értettem és természetesen balesetre gondoltam. Bob 
Gallo azt is mondta, -  „Akit ez érint, kimehet a teremből, 
az előadó azt nem veszi rossz néven. M ár egy televízió
képernyőt is felállítottak a terem bejárata előtt. ” -  Néhá
nyat! csöndben felálltak, kimentek, az előadás folyt to
vább (Prusinen ragyogó előadó).

A kávészünetben, csészével kézben álltak a résztvevők 
a televízió előtt. Akkorra már tudtuk, hogy két repülő
gépről van szó és,egy harmadikról is, amiről először csak 
anynyit tudtunk, hogy eltűnt. Nem tartott soká, amíg er
ről is megtudtuk a történteket. Én a képernyőn először a 
pánikban rohanó embereket láttam futás közben vissza
visszanézve. (A közeledő gép pontosan célzott útját és az 
épületnek ütközését számtalanszor megismételve láthat
tuk.) Még mindig nem tudtam felfogni, mi történt. A 
kongreszszus résztvevői nyugodtan váltottak megjegyzé
seket. Az amerikai résztvevők azonnal államuk politikájá
ról kezdtek beszélni (kritikus hangnemben). Az ebédszü
netben kis ételcsomagot kaptunk, mert az épület éttermei 
bezártak.

Azt hiszem, mindannyian meglehetősen lebénultak vol
tunk, de az előadások és a viták nyugodtan folytak tovább, 
gondolom, együttlétünk segített. A konferencia évenként 
visszatér, több résztvevőt igazi barátság, együttműködés 
köt össze. Úgy látszott, az amerikaiak hamar átgondolták 
és leellenőrizték személyes érintettségük lehetőségét. Úgy 
tűnt, egyiküket sem érte személyes tragédia.

A következő órákban, napokban segített a tudomány
ra való koncentrálás. Ehhez valószínűleg hozzájárult, 
hogy a konferencia témája (az AIDS) nagyon fontos volt. 
Majdnem azt írtam, hogy nincs is köze a politikához. Per
sze ez -  sajnos -  nem így van, de a tudomány maga men
tesülhet a politikától. A közösségérzet azonban kompli- 
kálatlan és egyértelmű volt, megerősített bennünket, 
hogy az aggódást megoszthattuk.

Este a program szerint a Baltimore-i akváriumot néz
tük meg. Ez hatalmas és csodálatos akvárium, több eme
letes medencével, gyönyörű színes halak csoportban 
úszkáltak a szemünk előtt. Nagy cethalak lebegtek az 
akvárium alsó szintjén. Mi (jókat) ettünk és ittunk, nyu
godtan beszélgettünk.

A kongresszus harmadik napján már kevesebben vol
tunk. Több, akkorra időzített előadó nem érkezett meg -  
leállt a légiközlekedés. Az üléselnökök a szokásos kö
szöntés mellett érintették a történteket is. Mikor a harma
dik napon én kerültem sorra, ezt mondtam:

-  „A háború után tudomásul vettem, amit átéltem, és 
fellélegezve azt hittem, hogy a gonosz szörnyet (Amerika 
segítségével) megsemmisítették, az nem éledhet újra. A 
látott és átélt gonoszságokat és katasztrófákat nem fog
ják, nem lehet újra megismételni. Később azt hittem: 
akik nem élték át mindezt, azok. is megismerhették az 
irodalomból, zenéből, művészetből. De nem tartott soká, 
hogy megértsem: ez nem segít. Tragikus tény, sokan el 
sem hiszik, vagy nem akarják elhinni, hogy igaz lehet. ”

Megköszöntem Bob Gallónak, amiért lehetőséget 
adott arra, hogy „valami fontos másra” irányítsam a fi
gyelmet: arra, hogy mit jelent barátok között lenni. Nehe
zen találtam szót, hogy a „történteket” nevükön nevez
zem. Azt mondtam az előadásom előtti bevezetőmben:

-  „Ilyenkor a művészethez lehet fordulnunk. ’’
Nem először idézem magamban Vörösmarty középis

kolában tanult sorait. 1846-ban írta az „Emberek” című 
versét. Ez alkalomra pár perc alatt írtam le töredékes an
gol fordítását, ami nem volt nehéz, hiszen e mondatok 
tudatomban élnek.

Könnyzápor, melyet bánat hajt,
Szél, melyet emberszív sóhajt,
Hiába minden: szellem, bűn, erény;
Nincsen remény! Nincsen remény!

Az ember fáj a földnek; oly sok 
Harc- s békeév után 
A testvérgyűlölési átok 
Virágzik homlokán;
S midőn azt hinnők, hogy tanul,
Nagyobb bűnt fonal álnokul.
Az emberfaj sárkányfog-vetemény:
Nincsen remény! nincsen remény!

Szilárd León is hivatkoztam: Szilárd a tisztánlátó láng
elme már tudta, hogy koainkban új Tízparancsolatra van 
szükség. Negyedik parancsolata: „Ne rombold le, amit 
magad nem tudnál megalkotni.” Mit csinálhatunk? Visz- 
szagondolva a színes halak céltalanul buzgó sietségére 
ismét Szilárd Leó idézhető. Második parancsolata így 
szól: „Tetteidet méltó cél vezérelje, de ne azt kérdezd 
szüntelen, hogy elérhető-e ez a cél. ”

Hetek múltán sem tudtam megszabadulni a retinámra 
bevésődött képtől, vissza-visszatért: zuhanó emberek, 
akik kiugrottak az égő épületből. Vajon mire gondoltak? 
Volt-e gondolatuk egyáltalán? A tűzoltó-csapatok rohaná
sát sem tudom elfelejteni, habozás nélkül siettek mente
ni, végül halálukat lelték.

A tudományos kongresszus után fiammal New York
ban töltöttem pár napot a televízió képernyője előtt. A 
washingtoni székesegyház emlékünnepségén egy idős 
pár egymást átölelve sírt. Vajon kit veszítettek el?

Ezen csak néhány csodával határos történet segített. 
Egy vak ember elmondta: -  „Vezető kutyájával hetven 
emeletet ment le a lépcsőn. 20percig tartott, mire leért. ”

2001. szeptember 11-én egy új kor kezdődött.
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ESEMÉNYEK

KITÜNTETÉSEK
A Magyar Kultúra Napján Görbe László, a Budapesti 

Piarista Gimnázium igazgatója Apáczai Csere János díj
ban részesült. Társulatunk tagjának gratulálunk!

A Kulin György emlékérmet elsőként Ponori Thew- 
rewk Aurél, a TIT Planetárium első igazgatója kapta. A dí
jat az MTA és a Csillagászati Egyesület elnöke alapította.

BOLYAI BICENTENÁRIUM
Bolyai János 200. születésnapját ünneplő konferenciát a 

Magyar Tudományos Akadémia, a Neumann János Mate
matikai Társaság és az Eötvös Loránd Fizikai Társaság kö
zösen szervezi, Prékopa András akadémikus vezetésével.

KÖNYVESPOLC

Jéki László: KFKI
Artéria Studio, Budapest, 2001

Jéki László, szerényen, előszavát azzal kezdi, hogy: „liz  a kötet első kí
sérlet a KFKI négy évtizedes történetének részletes áttekintésére. "(3. old.) A 
könyv ennél sokkal több: egyrészt széles látókörű összefoglalását adja a 
Központi Fizikai Kutató Intézel négy évtizedének, másrészt kimutatja, hogy 
a KFKI több volt évtizedeken keresztül, mint fizikai kutatóintézet, sőt nem 
is csak kutatóintézet volt.

A könyv összefoglalja mi mindenre terjedt ki a KFKI hatóköre. A kísér
leti kutatások eredményeinek feldolgozása megkövetelte a számítástechni
ka alkalmazását, de a KFKI a hazai élvonalat képviselte a hálózati hardver 
és szoftvereszközök fejlesztésében és a hálózatépítésben is (69. old.). Ré
szecskegyorsítókra volt szükség a magfizikai, majd alkalmazott magfizikai, 
anyagtudományi kutatásokhoz. Az első magyarországi részecskegyorsítót a 
nemrég elhunyt Simányi Károly professzor vezetésével Sopronban építették 
1951-ben, de a gyorsító elkészültére a kutatók -  Simonyival az élén -  már a 
KFKI állományában vannak (71. old.).

A magreakcióban keletkező nagy kinetikus energiájú „forró” atomok 
vizsgálata kémiai kutatásokat jelenteti (92. old.). Hamar megszületett a 
KFKI-ban a felismerés, hogy egységes elvek alapján működő műszercsalá
dokat kell kialakítani. Vagyis igen eredményes elektronikai kutaió-fejlesz- 
tőtevékenység is folyt. A modern rendszerű nukleáris műszercsalád gyár
tását 1958 után a Gamma Optikai Művek vette át (93. old.). A KFKI Euró
pában elsőként készített ipari környezetben alkalmazható CAMAC-modu- 
lokat (94. old ).

Kisszámitógépek sorozatgyártásában is sikereket ért el a KFKI. Amikor 
1989-ben megszűnt az embargó, akkor a magyar piacon is megjelentek az 
eredeti DFC-gépek. A KFKI idevonatkozó nemzetközileg elismert színvona
lára jellemző, hogy 1990-ben a DEC közös vállalatot alapított a KFKI-val, 
megalakult a KFKI Számítástechnikai Ki., amely az informatikai szolgáltatá- 
sokterén ma is az ország egyik vezető vállalata (97. old.).

1963-ban a KFKI-ban készüli az első hazai elektronsugaras hegesztő 
berendezés prototípusa. A hetvenes években, orvosokkal együttműködve, 
kórházi-klinikai felhasználásra alkalmas automatikus számítógépes EKG 
diagnosztikai rendszer került kidolgozásra (98. old.).

A KFKI-ban állítottak elő először (1954-ben) mesterséges radioaktív izo
tópokat; 1956-ban megkezdődött a hazai uránércek komplex kémiai vizsgá
lata; nukleáris műszerek készültek hányaüzemi laboratóriumok részére; a 
technológiai kutatások a Fémipari Kutató Intézettel, orvosi sugárkezeléshez 
úgynevezett utántöltős technikát az Onkológiai Intézettel együttműködve 
végeztek (100-101. old.).

A KFKI-nak alapvető szerepe volt a BMP atomreaktorának (tan
reaktorának) előkészítésében és üzembe helyezésében. De a csehszlová
kiai és bulgáriai atomerőmű egyes blokkjainak építésében, és természete
sen a Paksi Atomerőmű üzembe helyezésében is részt vetlek a KFKI kuta
tói (104-105. old.).

A szélesköm tájékoztatás céljából közöljük a konferen
cia honlapját: http://www.conferences.hu/Bolyai/

A konferencia honlapját a szervező intézmények hon
lapjairól is el lehet érni.

A KFKI-s tapasztalatok felhasználásával kezdtek lézer fejlesztésbe a 
MOM-ban és az Egyesült Izzóban (107. old.). Mindezekről és egyéb fizikán 
kívüli kutatásokról és alkalmazásokról szakszerű, ugyanakkor közérthető 
magyarázatokkal ad összefoglalót Jéki László.

Mindezzel ízelítői kívántunk adni arról, hogy Jéki László könyve sokkal 
több, mint intézménytörténet. Szakszerű elemzésekkel megmutatja a tu
dományok kölcsönhatását, valamint tudomány és technika kölcsönkap
csolatát.

A Függelék a KFKI szervezeti és.személyi-vezetői felsorolását és igen 
érdekes fényképmellékleteket is tartalmaz. Említsük meg, hogy a személyi 
felsorolásban a különböző évek kitüntetettjei közt találhatjuk 1989-ben: Jéki 
László a KFKI Közművelődési Diját kapta.

Néhány adalék ahhoz, hogy Jéki László milyen széles összefüggésrend
szerbe ágyazva ad áttekintést a KFKI történetéről:

Az 1950-es években a kutatók maguk terveztek és építettek meg szinte 
valamennyi kutatási eszközt. Ez a kényszer több területen a későbbiekben 
is fennállt, mivel a hazai ipar általában nem volt képes a kutatások csúcs
technológiai igényeit kielégíteni, a nyugati importhoz pedig vagy nem volt 
elegendő deviza, vagy az embargó tette ezt lehetetlenné. Az 1980-as évek 
közepén megtölt a korábbi lendület, intenzív belső viták folytak a szüksé
ges változtatásokról. A kutatóközpont kormányzati segítséget is kért, hogy 
nemzeti laboratóriummá alakulhasson át. Az 1980-as évek végén, mivel 
véget ért az embargó korszaka, a világcégek magyarországi megjelenésével 
fel lehetett, sőt fel kellett hagyni a számítógépgyártással, az intézel anyagi 
helyzete viszont jórészt ezektől a bevételektől függött. A nagy erőkkel vég
zett mikroelektronikai fejlesztések döntő része is okafogyottá vált. A külső 
hatások gyorsan kikényszerítették a változásokat. A már korábban létrejött 
gazdasági vállalkozások önállósultak. 1992. január 1-jén öt önálló akadémiai 
kutatóintézet jött létre (7-8. old.).

1998. január 1-jétől a következő ulódinlézetek léteznek: Atomenergiái 
Kutatóintézet, Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet, továbbá más intéze
tekkel összeolvadt és új néven szereplő, de szintén Csillebércen működő 
intézetek.

1999. november 1-jén az MTA főtitkára átszervezte a „kutatóközpont ma
radvány szervezetét”, új neve Magyar Tudományos Akadémia KFKI Telep
helykezelő (MTA KFKIT). Feladatai: telephely üzemeltetés, fenntartás, szak
könyvtár működtetése, sport és szociális létesítmények üzemeltetése slb.

Összességében megállapítható, hogy ugyan sok buktató után, de végül 
is sikerüli a KFKI Kutatóközpontot önálló kisebb intézetekké átalakítani.

Jéki László könyvének elolvasását nemcsak azoknak ajánlom melegen, 
akik a KFKI története iránt érdeklődnek, hanem mindazoknak, akik a hazai 
tudomány- és technikatörténet utolsó 50 évét mélyebben akarják megismer
ni -  mégpedig a politikai-gazdasági változásokkal való összefüggéseiben.

Bíró Gábor
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Vajda György: ENERGIAPOLITIKA
Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2001. 395 oldal

Az igen alapos, a kérdést széles látókörrel megközelítő könyv az energia
politika és az energetika kérdéskörének minden lényeges elemét, vonatkozá
sát bemutatja, megtárgyalja. Az energiaigényekkel kezdi, majd az energiafor
rások értékelésével folytatja figyelembe véve a környezeti és társadalmi hatá
sokat és a jogi körülményeket is. (Az egyes fejezetek után általában nemcsak 
a megfelelő irodalom, de a vonatkozó jogszabályokat is közli.) A bevezetés 
szerint: „Az energetika sok szakterület ismeretanyagát összeötvöző interdisz
ciplináris tudomány. Problémá inak, megoldásához felhasználja a geológia, a 
bányászat, a fizika, a kémia, a közgazdaság, a technika, a környezettudo
mány ismereteit, de néha még a szociológia, a jog és az élettan is szerephez 
ju t . "k i energetikával kapcsolatos döntésekre az energiapolitika hivatott. „Ál
lami feladat marad az energiapolitika fő  irányainak meghatározása, a geo
politikai adottságok figyelembe vétele, az energiaszerkezet formálása, a jövő 
megalapozása, és különösen az ellátáshizlonság érvényesítése. ”

Ahelyett, hogy az egyes fejezeteken végigmennék, a következőkben in
kább a fizikusokat leginkább érdeklő megállapításra hívom fel a figyelmet.

Az energetikai létesítmények tervezéséhez, megvalósításához szükséges 
viszonylag hosszú idő és nem utolsó sorban az esetlegesen megjelenő új 
energiaforrások, illetve kitermelésük vagy felhasználásuk új módszerei miatt 
energetikai kérdésekben nagyon nehéz egy vagy kél évtizednél messzebbre 
előre látni. „Lehel, hogy a kutatások megnyitják az utat az önfenntartó 
stabil fúzió előtt, nincs kizárva, hogy az űrtechnika lehetővé teszi az űrbe 
kihelyezett naperőműveket, esetleg a félvezető technika segít nagy hatásfokú 
napelemek vagy tüzelőanyag-cellák kifejlesztéséhez, melyek autonóm ellá
tást valósítanak meg a villamos hálózatok helyett. Az ilyen bizonytalan 
spekulációik a futurológia tárgyai, a tapasztalatok, csupán annak, bizonyos
ságát támasztják alá, hogy a jövő biztosan nem úgy alakul, ahogy ma el
képzeljük.... (A recenzens kiemelése.) Az viszont biztosan állítható, hogy a 
nagy időállandóik miatt olyan megoldások, a következő egy-két évtizedben 
nem. jutnak, lényeges szerephez, melyek, alkalmazásának a reális kilátását 
jelenleg nem. látjuk. ” (34. oldal)

A következő idézet viszont már az új energiaforrások és a nukleáris 
energia elfogadásának kérdéséhez vezet. „Ki merne ma jóslatokba bocsát
kozni, hogy fé l évszázadon belül a fizika feltár-e ú j lehetőségeket!' De való

színű, hogy az energetika l i j  irányzatainak a jövőben is göröngyös pályái 
kell majd befutni, ahogy a múltban is értetlenség és félelmek, ellenzés és 
gyakran szenvedélyes viták kísérték az új megoldások, első lépéseit. I. Edward 
angol király 1306-ban állítólag még lefejeztetett egy londoni polgárt, mert 
megsértette a szén tüzelését tiltó törvényi, az első vasmákról Bajorországban 
akadémiai vélemény mondotta ki 1838-ban, hogy károsítják az agyműkö
dést, Skóciáiban a villamosítás első kísérletét az ördög találmányának minő
sítve tiltottcik be. A motorizáció hajnalóm az amerikai Kongresszusban szen
vedélyes viták, hatására majdnem betiltották a benzin szabad forgalmazását 
tűzveszélyessége miatt és sokan a mezőgazdaságot a tönkremeneteltől féltet
ték, ha a trágyát szolgáltató lovakat kiszorítják, az autók. Napjainkban jtedig 
környezetvédő aktivistáik a vasúti sínekhez bilincselik magukat, hogy meg
akadályozzák az atomerőművek, üzemanyag-ellátását. ” (78. oldal)

A szerző nem hagy kétséget afelől, hogy nemcsak hosszú, de rövid vagy 
középtávon se lesz nélkülözhető a világ energia ellátásában a nukleáris 
energia. Természetesen műszaki-természettudományos pontossággal feltár
ja, bemutatja a nukleáris energiatermeléssel járó veszélyeket is összehason
lítva más energiatermelési módoknál fellépő veszélyekkel, és ez utóbbiakat 
nem tartja kevésbé veszélyeseknek az előzőeknél.

Részletesen kitér az úgynevezett megújuló energiákra is itt sem hallgatja 
el a hátrányokat. Nemcsak arról van szó, hogy ezek általában nem egyenle
tesen és állandóan állnak rendelkezésre, de komoly veszélyforrásokat is 
jelentenek. Például: „A megújuló energiafajták közvetlenül alig szennyezik, 
a levegőt, de a közvetett szennyezés jelentős, elsősorban a nagymennyiségű 
szerkezeti anyagszükséglet miatt (egy naperőműi például fajlagosan hatszor 
annyi betont és 30-150-szer annyi fémet igényelne, mint egy hagyományos 
hőerőmű."(158. oldal) „... fajlagosan a legtöbb veszélyes hulladék, a nap- 
elemek. anyagából kend ki, de a szénhamu is tartalmaz néhány száz 
l/GWa veszélyes nehézjém-vegyületel.” (175. oldal)

Összefoglalva: rendkívül hasznos, sokoldalúan használható Vajda György 
„Energiapolitika” című könyve. I használhatóságát feltétlenül emelné egy név
és tárgymutató, amely azonban sajnos hiányzik a könyvből. Minden egyes fe
jezel végén részletes irodalmi jegyzék található, ami nagyban segíti az olvasót.

Herényi Dénes

Richard P. Feynman: -TRÉFÁL, FEYNMAN ÚR?«
Egy mindenre kíváncsi pasas kalandjai, ahogy Ralph Leighton lejegyezte 
Park Könyvkiadó 2001. Fordította ifj. Vitray Tamás

Valaki, akinek lényegéhen minden sikerül. Kamaszkorában gondolko
dással képes rendbe hozni a rádiókat. Persze kétkezi munkával javít, és 
érik is néha kudarcok, de a bonyolultabb hibákat elemzéses módszerrel, 
több-kevesebb töprengés után hárítja el. Nem rádiószerelő lesz, hanem 
fizikus az MIT-n. Nyilván elsősorban fizikát tanul, de egyéni probléma- 
megoldásai révén lesz híres társai között: ahelyett, hogy Goethe Faustjáról 
írna dolgozatot, „A tudományos érvelés korlátáiról” értekezik; a filozófia 
kurzus összefoglalója helyett négy hétig figyeli magát alvás közben, és 
megfigyeléseinek leírásával váltja ki a kötelező beszámolót. Doktori éveit 
Princelonban tölti, állandóan lázadva a merev, angolos szellem ellen. 
Talán többet foglalkozik biológiával, mint fizikával; ám ami a fizikára ma
rad, az elég ahhoz, hogy felkeltse a helyi „Agytröszl” (például Einstein, 
Pauli, Wigner, Neumann) érdeklődését. A háború alatt Los A kunosban 
dolgozik -  csoportot vezet, fontos számításokat végez Permieknek, vita
partnere Bohrnak, miközben titkosírásokat eszel ki a cenzúra bolondításá- 
ra, valamint tanulmányozza a zárakat, hogy a szigorúan titkos fiókok kirá- 
molásával lepje meg kollégáit.

Ugyanez a Valaki 27 évesen az elméleti fizika professzora lesz a Cornell 
Egyetemen. Az ebből adódó előnyöket remekül hasznosítja a lányok szédí- 
tésénél. Fiatalsága mellett a fizikái is élvezi, hiszen csak azzal foglalkozik, 
amit érdekesnek tart. Nem akar ötletei megvalósításával bíbelődni, de a sza
badalomként elfogadott gondolataiért mindenki megrökönyödésére beva
salja a formálisan felajánlott 1 dollárokat. Hódítási technikákat tanul, majd 
fejszámolással kápráztat el lustább gondolkodású kollegákat. Eltölt egy évet 
Brazíliában, ahol kezdettől portugálul ad elő, és a karneválon annak a 
szambaiskolának a zenekara nyer, amelyben ő dobol. Amikor nem dobol, 
kísérletet tesz a brazil természettudományos oktatás megreformálására. Las 
Vegasban közelről figyelheti nagy pénzek mozgását, de a Chicagói Egyetem 
állásajánlatát a túl sok fizetés miatt utasítja vissza: ...vissza kell utasítanom 
az ajánlatukat, mégpedig azért, mert egy ekkora fizetésből már valóra vált
hatnám minden vágyamat: lenne egy gyönyörű barátnőm, bérelnék neki 
egy lakást, ruháznám-kényeztetném... A fizetésből, amit ajánlanak, mind
ezt tényleg megtehetném, viszont azt is jó l tudom, mi történne velem -  ál
landóan azon já rna  az eszem, hogy a barátnőm vajon mit csinál, otthon 
folyton összevitatkoznék vele -  satöbbi, satöbbi... Ettől a sok hercehurcától 
ideges lennék és boldogtalan, képtelen volnék, rendesen odafigyelni a fiz iká
ra, és a végén fenekestül felfordulna az élelem!

A felfordulás elkerülésére a Caltech, a Kaliforniai Műegyetem ajánlatát 
fogadja el. Épp annyi fizetést kap, hogy a fizikától ne vonja el a könnyű 
élet. Eredményes munkájának jutalma a Nobel-díj, bár erről inkább árnyol
dalaival kapcsolatban esik szó. A formalitások továbbra is zavarják, elkerü
lésük érdekében például ragaszkodik a „bennszülötteknek” szánt hotelhez, 
amikor Japánban konferencián vesz részt. További változatosságot jelent, 
túl a bongón doboláson, a rajzolás megtanulása profi szinten. Ilyenkor van 
szükség az inkognitóra, hiszen háttérben a Nobel-díjjal a rajz kuriózumként 
talál vevőre, nem műalkotásként. De elvégzi a szakmai aprómunkát is; haj
landó részt venni egy parttalan tankönyvkiválasztó folyamatban. A változa
tosság kedvéért előkészít, majd tart egy kétórás előadást a maják matemati
kai és csillagászati ismereteiről. Heteket tölt el azzal, hogy egy tartályban 
ücsörög és a hallucinációit figyeli, de a „mintha tudomány” művelőivel 
szemben kérlelhetetlen; legyen szó arról a makacs hitről, hogy tudjuk, ho
gyan kell tanítani, vagy a tudományos eredmények kozmetikázásáról.

Hogy ez a Valaki Richard Feynman, az aligha kérdéses. A fenti felsorolás 
a róla szóló könyv menetét követi. Szerzőként maga Feynman van feltüntet
ve, hogy a történetek felépítéséért, a stílus sajátosságaiért is őt terhelje a fele
lősség. így azzal, hogy elmondta, miként lett élete fontos része a dobolás és a 
rajz, egyúttal bizonyította képességét az írói mesterség, közelebbről az elbe
szélés, a jól felépített anekdoták előadása terén. Távol áll tőle, hogy művészi 
babérokat követeljen magának. A könyvből megtanulhatjuk, hogy milyen a 
sznob -  olyan figura, aki épp az ellentéte a leírt kíváncsi pasasnak. Az olvasó
nak annyi sznobság engedélyezve van, hogy legalább előszavak meg fülszö
vegek alapján tudhatja, hogy a szerző elméleti fizikus. I fogy mi az elméleti 
fizika, az ebből a könyvből nem derül ki, és ez is érdemei közé tartozik.

A magyar változat lendületes, szélsőségektől tartózkodó stílusa a fordítót 
dicséri. A szerző csínytevései adhatták az ötletet, hogy életrajzi helyett Élet
tani jegyzetek cuw került az évszámokat tartalmazó oldal tetejére.

Az Egyesült Államokban 17 éve szerepel a bestsellerek között ez a Feyn- 
mantól származó, róla szóló könyv. Általában a rövidebb, „What Do You Care 
What Other People Think?” című kötet társaságában, amely Feynman legismer
tebb problémamegoldását, a Challenger űrrepülőgép pusztulásának műszaki 
megindokolását állítja a középpontba. Ha szabad néhány lelkes véleményből 
általánosítani, úgy megkockáztatom, hogy a „Tréfál, Feynman úr” fogadtatása 
alapján a további évek történései is sikerre számíthatnának honunkban.

Füslöss László





ISMERKEDÉS A VAJDASÁGGAL -  2,5 NAP/2 ÉJ

Utazás: Ikarusz autóbusszal, április 26-28.

Szállás: Szabadkai kollégiumban (2 -4  ágyas szállodai szintű fürdőszobás szobákban).

Ellátás: 1 reggeli, 1 ebéd, 2 vacsora (italfogyasztást külön kell fizetni).

Részvételi díj: 15000 Ft, sztornó utasbiztosítással. Az ár minimum 30 főre kalkulált, 2 éj 

szállást a feltüntetett étkezéssel, az utazás költségeit és a részletes idegenvezetést tartalmaz

za. Nem tartalmaz belépőket, költőpénzt. Javasolt költőpénz 2000-3000 Ft értékű dinár; 1 dinár 

= 4,2 Ft. Pénzváltás Szabadkán, vagy a határon.
Kirándulásvezető: M árk i-Zay J á n o s

Szükséges útiholmik: érvényes útlevél, útiruházat, kényelmes túracipő, higiéniai eszközök, 

kiegészítő hideg élelem.

Előzetes útiterv címszavakban: 1. n a p . Útvonal: Hódmezővásárhely -  Szeged -  Röszke -  

Horgos -  Bácsszőlős -  Hajdújárás -  Ludas -  Palics -  Szabadka. Indulás április 26-án pénteken 

14h-kor a Cseresnyés Kollégium elől, határátlépés Röszkénél. Megérkezés Szabadkára. Szál

lásfoglalás, séta Szabadkán. 2. n a p . Délelőtt szabadkai városnézés (városháza, a régi várból 

átalakított ferences kolostor és templom, színház, üzleti negyed, bazilika stb.) szabadprogram

mal. Délután kirándulás Palicsra (Palicsi tó és üdülőterület). 3. nap. Szabadka -  Bácskatopolya 

-  Kúla (emlékezés a Ferenc csatorna magyar építtetőiére, Kiss József vízmérnökre) -  Bácske- 

resztúr -  Bács (vár és ferences templom) -  Palánka -  Ófutak -  Újvidék (városnézés, pétervá- 

radi vár) -  Temerin -  Bácsföldvár -  Óbecse -  Ada -  Zenta (Hódmezővásárhely testvérvárosa) -  

Magyarkanizsa -  Horgos -  Röszke -  Szeged -  Hódmezővásárhely körút.

Jelentkezni lehet: Nirva Tours, 6800 Hódmezővásárhely, Deák Ferenc u. 19. Tel./fax: 06- 

62-534-310, nirva@vnet.hu címen vagy Márki-Zay Jánosnál (6800 Hódmezővásárhely, Rudnay 

Gy. u. 31. III. em. 19. Telefon: 06-62-344-741; mobil: 06-20-444-3229). Vidékieknek fel kell 

tüntetni az esetleges hódmezővásárhelyi kollégiumi szállásigényt (április 28.).

M in d e n  é rd e k lő d ő t s ze re te tte l vá ru n k !

mailto:nirva@vnet.hu


AUTÓBUSZ KIRÁNDULÁS A BOLYAI NYÁRI AKADÉMIÁRA 
ÉS ERDÉLY VADREGÉNYES TÁJAIRA -  6 NAP/5 ÉJ

Utazás: Ikarusz autóbusszal, július 15-20.
Szállás: Koltón és Tordaszentlászlón falusi turizmus keretében. Marosvásárhelyen középis

kolai kollégiumban, többágyas egyszerű szobákban. Fürdőszoba és WC a folyosón.
Ellátás: félpanzió.
Részvételi díj: 31000 Ft, sztornó utasbiztosítással. Az ár minimum 30 főre kalkulált, 5 éj 

szállást félpanzióval, az utazás költségeit (napi átlagban körülbelül 300 km) és a folyamatos és 
szakszerű idegenvezetést tartalmazza. Nem tartalmaz belépőket, költőpénzt. Pénzváltás Nagy
szalontán, vagy a határon.

Kirándulásvezető: M árk i-Z a y  János

Szükséges útiholmik: érvényes útlevél, útiruházat, kényelmes és hegymászásra is alkal
mas túracipő, higiéniai eszközök, fürdőruha, kulacs forrásvízhez és kiegészítő hideg élelem.

A hódmezővásárhelyi Eötvös Loránd Fizikai Társulat Hódmezővásárhelyi Városi Csoportja 
2002. július 15-én immár kilencedik alkalommal indít 6 napos autóbusz körutat az erdélyi Bolyai 
Akadémiára és Erdély megismerésére. A B o lya i N yári A kadém ia  f iz ik a i tanárok részé re  Szová- 
tán lesz megrendezve. Ezt is figyelembe véve állítottam össze a kirándulás programját. A vidék
ről érkezők az indulást megelőző napon (július 14.) és a visszaérkezést követő napon -  ha a 
hazafelé tartó vonatot nem érnék el (július 20-ára a Cseresnyés Kollégiumban igényelhetnek 
elhelyezést -  728 Ft/nap + ügyeleti díj). A kollégium a város középpontjában, a Népkert vasútál
lomás közelében van.

Kultúránk ma is ezer szállal kötődik a közeli Erdélyhez, amely anyanyelvét tekintve 25%-ban 
ma is magyar anyanyelvű. Erdély ismerete nélkül azt sem állíthatjuk, hogy ismerjük saját kultú
ránkat.

Előzetes útite rv címszavakban: 1. n a p . Indulás reggel 6 órakor a Cseresnyés kollégium elől 
Hódmezővásárhely -  Méhkerék -  Nagyszalonta (pénzváltás) -  Nagyvárad -  Szatmárnémeti -  
Misztótfalu -  Nagybánya (városnézés) -  Koltó (Petőfi Sándor mézesheteinek helyszíne (szál
lás); 2. nap. Koltó -  Máramarossziget (városnézés) -  Iza völgye (a máramarosi fatemplomok 
hazája) -  Izaszacsal -  Naszód -  Beszterce (városnézés) -  Szászrégen -  Marosvásárhely (szál
lás); 3. nap. Marosvásárhely -  Szováta (Bolyai Akadémia, fürdés) -  Parajd (a sóbánya megte
kintése) -  Korond (a népi iparművészet központja) -  Farkaslaka (Tamási Áron sírja) -  Székely
udvarhely -  Segesvár -  Marosvásárhely (szállás); 4. nap. Marosvásárhely -  Szováta (Bolyai 
Akadémia, fürdés) -  Bucsin tető -  Békás-szoros -  Gyergyószentmiklós -  Gyergyószárhegy 
(Lázár kastély) -  Bucsin tető -  Marosvásárhely (szállás); 5. nap . Marosvásárhely (városnézés) 
-  Radnót -  Kolozsvár Városnézés, fellegvár) -  Tordaszentlászló (szállás); 6. nap. Tordaszent- 
lászló -  Jára völgye -  Borrév -  Aranyosvölgye -  Medve barlang (belépő körülbelül 1200 Ft) -  
Belényes -  Nagyszalonta -  Méhkerék -  Hódmezővásárhely. Érkezés az esti órákban. Kisebb 
változtatások jogát fenntartjuk.

Jelentkezni lehet: Nirva Tours, 6800 Hódmezővásárhely, Deák Ferenc u. 19. Tel./fax: 06- 
62-534-310, nirva@vnet.hu címen vagy Márki-Zay János kirándulásvezetőnél (6800 Hódmező
vásárhely, Rudnay Gy. u. 31. III. em. 19. Telefon: 06-62-344-741; mobil: 06-20-444-3229). A 
jelentkezés mellé kérünk megcímzett válaszborítékot is mellékelni. Vidékieknek fel kell tüntetni 
az esetleges hódmezővásárhelyi szállásigényt (július 14.; július 20.).

E rdé ly t m e g ism e rn i hozza  m agáva l csa lád tag ja it, vagy a  fe lté te le k e t vá lla ló  tanártá rsa it, 

ism erősé t is.

mailto:nirva@vnet.hu


F i z i k a i  S z e m l e
MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT

A Mathematikai és Természettudományi Értesítőt az Akadémia 1882-ben indította 
A Mathematikai és Physikai Lapokat Eötvös Loránd 1891-ben alapította

Lll. évfolyam 3. szám 2002. március

BOLYAI-DÍJ 2002 Bendzsel Miklós
a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke

Az 1998-ban létesült Bolyai-díj Alapítvány kuratóriu
ma által felkért díjbizottság a 2002. évi Bolyai-díjat Ros- 
ka Tamás műk, a Magyar Tudományos Akadémia rendes 
tagiának, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási 
Kutató Intézete kutató professzorának és a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem Információs-technológiai Kara 
dékánjának ítélte oda.

A díjazott az idegműködést is mintául vevő és a jelen
ségek tér-idő viszonyait leképező neurális sejthálókat is 
utánzó programozható analógiái számítógép magyar társ
alkotója. Roska Tamás 1940. szeptember 24-én született 
Budapesten. A Budapesti Műszaki Egyetem villamosmér
nöki karán 1964-ben szerzett kitüntetéses diplomát. 1967- 
ben egyetemi doktori címet és 1973-ban a műszaki tudo
mány kandidátusa, majd 1982-ben a műszaki tudomány 
doktora fokozatot érte el. Az akadémia levelező tagjává 
1993-ban, rendes tagjává 1998-ban választotta. Első jelen
tős munkái a Távközlési Kutató Intézetben Csurgay 
Árpád akadémikus tudományos iskolájához fűződnek az 
elektronikus áramkörök elméletének és számítógépes 
tervezésének kutatási és fejlesztési programjaiban, majd 
az MTA SZTAKI-ban 1991-ben vezetésével jött létre a 
duális és neurális számítórendszerek kutatólaboratóriu
ma. Itt és a kaliforniai Berkeley Egyetemen érte el a leg
fontosabb, őt díjra érdemesítő eredményeit. 1990 óta 
intenzív együttműködésben dolgozik Hámori József neu- 
robiológus kutatócsoportjával. 1993 elején létrehozták a 
neuromorf információs technológia posztgraduális köz
pontot, amely egyben interdiszciplináris iskola is négy 
egyetem közreműködésével.

Kutatási területe az elektronika, a számítástechnika és 
az új információtechnikai eszközök és módszerek alkal
mazása, beleértve a neuromorf érzékelő-számítógépeket. 
Több mint kétszáz tudományos publikáció szerzője. Társ- 
feltalálója az első programozható analogikai szuperszá- 
mítógép-elvnek, SCNN univerzális számítógép, illetve 
chipnek Cbua professzorral, valamint az SNN Server

Neural Network bionikus szemnek Werglin és Chua pro
fesszorokkal. A Roska és Chua professzorok találmányán 
alapuló processzor számítási sebessége több nagyság
renddel haladja meg az általános célú hagyományos pro
cesszorokét. Másodpercenként több tízezer képváltást is 
képes felismerni, így igen széleskörűek a kamera és a 
számítógép funkcióit egyesítő eszköz alkalmazási lehető
ségei az orvosi diagnosztikától tárgyak, természeti lények 
felismerésén keresztül, a gyártmányok műszaki ellenőr
zésén át a robot- és haditechnikáig. Az SCNN intelligens 
érzékelőként és információ-feldolgozóként a jövő techni
kájának egyik ígéretes eszköze.

Az újtípusú mikroprocesszor forradalmian új számító- 
gépes elven alapul. Ez az új elv a számítási algoritmusok 
egészen új osztályát teremtette meg. A digitális chipekkel 
ellentétben a folytonos jelekkel és logikai módszerrel 
operáló új processzor a tér-időbeli folyamatok analóg 
leírását és programozását oldja meg, azaz a folyamatokat 
felismerés közben alkalmazkodó tanuló módon képes 
követni és értelmezni.

Roska Tamás tudományos eredményeit a szakterület 
legmagasabb hivatkozási indexű nemzetközi folyóiratai
ban tette közzé és azokat meghívott vendég előadóként 
ismertette külföldi egyetemeken és kutatóközpontok
ban Európában, az Egyesült Államokban, Japánban és 
Ausztráliában. Négy tankönyvet írt, egyet társszerzővel. 
Szakterületén nemzetközi rangú konferenciasorozatok 
tudományos szervezőbizottságának állandó tagja, fo lyó
iratok szerkesztője és főszerkesztője. Több mint száz 
nemzetközi tudományos közleményére közel ezer hi
vatkozás történt.

Munkássága számos kiemelkedő hazai és nemzetközi 
elismerésben részesült. 1992-ben lett Gábor Dénes Dí
jas, 1994-ben Szent-Györgyi Albert-díjas és Széchenyi- 
díjas. 2000-ben tüntették ki a Pro Renovanda Cultura 
Hungáriáé fődíjával. Ugyanebben az évben kapta meg 
az Institute o f Electronic Engineersnek, a világ legna-
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gyobb mérnökegyesületének Millennium Awardjét és 
Golden Jubilée Awardjét.

Roska Tamás indította el a Veszprémi Egyetem és a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem informatikai oktatását, 
mindkét helyen a szűkebb szakterületét előbb biológiá
val, majd humán tudományokkal összekapcsoló filozófiá
val. Ezzel a műszaki egyetemi oktatásban is úttörő szere
pet vállalt. Munkásságának elismeréseként a Veszprémi 
Egyetem 2001-ben díszdoktorrá választotta. Roska Tamás 
iskolateremtő tudományos személyiség. 12 tanítványa 
szerzett vezetésével PhD-fokozatot és további hat tanítvá

nya készül e fokozat elnyerésére. Három tanítványa, ille
tőleg munkatársa érte el az akadémiai doktori fokozatot. 
Ilyen széleskörű tanítómesteri eredmény ritka a műszaki 
tudományok területén. Kiemelkedő teljesítmények biztos 
hátterét, az alkotás, az otthon harmóniáját felesége, Esztó 
Zsuzsanna zongoraművésznő teremti meg számára.

Roska Tamás munkásságának méltatása bartóki tárgyi
lagossággal összegezve: kezei között a jelenségfelismerő 
mechanizmusok mikrokozmosza általános jelentőségű 
modellé és eszköz-együttessé vált egy új tudományos 
korszak küszöbén.

ROSKA TAMAS -  CHIPETNYI TÖRTÉNETEK
Millenniumi mesék

Roska Tamás: Feleségem zongoraművész, én pedig 
kutató vagyok, ez segített sok tekintetben.

Esztó Zsuzsanna, zongoraművész (Roska Tamás fele
sége): Abszolút optimistán, áll hozzá mindenhez: Na, 
nekimegyünk és megoldjuk, és minden jó lesz. Ez mind
végig jellemezte Tamást.

Roska Bolond, neurobiológus (Roska Tamás fia): Szá
momra az volt a nagy élmény, hogy mindkét szülőmet 
nagyon izgatta valami. Hétköznap, ha hazamentünk, 
akkor vagy a zenéről beszélgettünk, vagy a tudományról. 
Vagy a kettő kapcsolatáról, vagy zenét hallgattunk, vagy 
valaki zongorázott.

Roska Tamás: Általános iskolában volt egy fizikataná
rom, aki egy nagyon tehetséges, dolgos, és mai szemmel 
nézve, hihetetlenül karizmatikus tanár volt. Sturman 
Sándornak hívták. Amikor általános iskolás voltam, nya
ranta vele mentem rádiót, jégszekrényt, meg ilyesmit javí
tani. Emlékszem milyen élmény volt, mikor először csi
náltam magamnak egy rádiót.

Édesapám, és a nagyapám is sebész volt, tehát kvázi 
gondolhatta volna az ember, hogy én is orvos leszek. De 
mindenkinek világos volt, hogy mire készülök: az elekt
ronika, a villamosmérnökség az út, amin elindulok.

Ma elképzelhetetlen, hogy valaki kitünően érettségi
zik, és nem jelentkezhet egyetemre. Édesapám a helyi 
kórháznak volt a sebész-főorvosa. Az 1956 utáni megtor
lás idején ő is belekerült abba a szórásba, hogy egy kis
városban néhány embert, néhány ismertebb embert ho
gyan lehet megfélemlíteni, pontosabban rajtuk keresztül 
az egész közösséget. Elvitték internálótáborba, majd 
utána börtönben volt, tulajdonképpen szinte semmiért, 
és mikor érettségiztünk, az érettségi után mondta az igaz
gató, hogy sajnos nem tudják továbbítani az én egyetem
re való jelentkezésemet.

Televízióadás a magyar közszolgálati csatornán 2002 márciusában. Szer
kesztő Montskó Éra.

Akkor följöttünk Budapestre, és egy évig a Hang- és 
Kinotechnikai gyárban dolgoztam anyagmozgató segéd
munkásként. De ez egy olyan élettapasztalatot jelentett 
így visszagondolva, amit nem lehet másképp megsze
rezni, csak így. Nemcsak azért, mert az ember reggel 
4-kor fölkelt, hogy 5-kor elinduljon és 6-ra odaérjen, de 
hihetetlen erőbedobást jelentett, hogy fölkészüljek a 
következő évre, hogy reményeim szerint biztosan fölve
gyenek.

Mikor végre bekerültem az egyetemre, nagyon izgal
mas élményeim voltak. Rögtön az elején Fáber Gusztáv 
professzor úr azzal a furcsa ötlettel állt elő, hogy ő szeret
ne mindegyikünkkel külön-külön beszélni. Fáber világhí
rű mechanika professzor volt, ezen kívül ő tervezte a 
hidak újjáépítésének statikáját. Nagy becsben álló, na
gyon kedves, de nagyon szigorú embernek ismertük. 
Namost, odamentünk. Énrám is rám került a sor. 10-12 
percet beszélgettünk, és valahogy úgy jöttem ki, hogy a 
marsall-bot a kezemben van. Nekem valami fontosat kell 
majd csinálnom.

Aztán eltelt még egy-két év, és Simányi Károly pro
fesszor úr kezdett minket tanítani. Azt már hallottuk, 
hogy a tanár úrra majd oda kell figyelni. Alig vártuk, 
hogy elkezdődjenek az órái. A két év alatt, ameddig taní
tott nagyon mély ismeretet kaptunk tőle a természetről, 
és az emberről.

Különösen érdekes az, hogy a gyerekeink pályája, 
foglalkozása hogyan alakult, és így talán egy kicsit na
gyobb áttekintésünk van a világról családon belül is.

Esztó Zsuzsanna: Az esküvőt nagyon-nagyon komo
lyan vettük mind a ketten.

Roska Tamás: A gyerekek szempontjából a zene na
gyon fontos dolog. Zsuzsi lányunk zeneakadémista volt, 
Bolond fiúnk csellistának indult. Később ő is zeneakadé
mista lett előkészítőn, még mielőtt a tudománynak szen
telte magát. Zsófi is elkezdett zongorázni, de aztán végül 
átváltott az énekre. Szerencsére nagycsaládban nőttük 
fel, és a gyerekek is. Péter a legnagyobb fiúnk. Nemrég
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doktorrá avatták teológiából, Néha magam félve gondo
lok arra, hogy vajon az én gyerekeimnek milyen példát 
mutattam, amit nem mutat az ember, hanem éli.

Roska Botond: A legfontosabb egy olyan családban 
felnőni, ahol az egyik legértékesebb dolog az új dolgok 
megismerése. Ez mindennél fontosabb. Fontos, hogy 
mindig valami egészen újat találjon az ember. Ennek az 
újnak a felfedezése örömet okoz, és ez az öröm igazi 
érték. Azt hiszem, hogy ez az az értékrendszer, amiből 
talán a legtöbbet tanultam. És ezt a családomnak kö
szönhetem.

Roska Tamás: Ha nem jön közbe egy csonthártya
gyulladás, akkor talán Botond most csellista. Egy ba
rátunk azt mondta, amikor Botond elkezdte az orvosi 
egyetemet, majd később kutatói pályára ment, hogy úgy 
csinálja, mintha csellózna: teljes idegrendszerével, teljes 
erőbedobással. Talán az ember akaratlanul is befolyá
solja gyermekeit. Talán a túlzott kötődés a munkához 
szintén motiválhatta a gyerekeket. 1968. augusztus ele
jén, éppen a prágai felkelés, a prágai tavasz előtt, volt 
egy nemzetközi konferencia Prágában. Fiatal kutató
ként először mentem egy ilyen nagyobb konferenciára. 
Ott Ernie Cue professzor úr, Berkeley-ből hallotta az 
előadásomat, és 1970-ben meghívott, hogy menjek ki 
hozzá. Az Országos Ösztöndíj Tanács, ami az akkori 
BM-től függött, kellő előkészítés után úgy döntött, hogy 
mégsem mehetek ki. Az akkori rend szerint megkértek 
egy-két dologra, hogy ezt-azt hozzak majd haza. Ter
mészetesen ezek illegális információk lettek volna, 
amire én azt mondtam, hogy szó se lehet róla. Nem en
gedtek ki. 1974-ben a Távközlési Kutató Intézetben dol
goztam, ahol egy vezető egyszer megkérdezte, hogy
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miért nem megyek én ki. Hát mondtam, miért. Ezen ő 
annyira meglepődött, hogy azt mondja, hát majd ő elin
tézi. Elintézte.

Esztó Zsuzsanna: Egyetlenegyszer tudott telefonálni 
egy fél év alatt. Életünk legkeményebb időszaka volt. De 
olyan hasznos volt számára, hogy eldöntöttük, ennek így 
kellett lennie.

Roska Tamás: A 80-as évek elején Magyarországon 
nagyon fontos kormányzati cél volt, hogy a kutatók 
olyan programokban vegyenek részt, az elektronika, szá
mítástechnika csúcstechnológiájában, ahonnan a legfon
tosabb információkat át lehet konvertálni, át lehet vinni a 
Szovjetunióba. Ebben néhányan jeleztük, hogy nem kívá
nunk részt venni, így lettünk persona non grata. így ke
rültünk akkor ide, a SZTAKl-ba, ahova Vámos Tibor fo
gadott be. A Távközlési Kutatóintézetből érkeztünk, ahol 
a hatvanas-hetvenes években hihetetlenül nagy kutatás- 
fejlesztés volt. Ez az intézet ebben az időben Közép- 
Európa talán legerősebb elektronikai, távközlési kutató
bázisa volt. Ennek a kutatásnak meghatározó alakja volt 
Csurgay Árpád professzor úr. Mi akkor kihátráltunk 
ebből a nem túl nemes feladatból, amit az akkori kor
mányzat ránk szabott, és így jutottunk egy nagyon-nagy 
kutató laboratóriumból ebbe a néhány kis szobába, föl a 
várba, a volt clarissa kolostor helyén a SZTAKI-ba. Ez 
valóban oázis volt, az egész elektronika, számítástech
nika történetét újratanultuk. Ez a másfél-két év egy telje
sen szabad kutatási lehetőséget teremtett ebben a kelle
mes, csendes környezetben. Végiggondolhattuk, hogy mi 
lesz a következő évtizedben a fejlődés.

Ott elkezdtük újra tanulni a szakma alapelemeit. 
Másfél év alatt egyszer csak észrevettem, hogy az akkor 
feljövő neuroszámítógép-terület egy csomó részéhez én 
értek, hiszen korábban a nemlineáris rendszerek kvali
tatív elméletében már hasonló dolgokkal foglalkoztam. 
Akkor ragadott meg a neuroszámítógépek irányzata. 
Ekkor került nemsokára a kezembe Hámori József pro
fesszor úr könyve, a „Nem tudja a jobb kéz, mit csinál a 
bal” . Ez engem akkor nagyon izgatott. Beleolvastam, 
hogy az agy két féltekéje mit csinál. Addig soha nem 
tanultam neurobiológiát, és nem igazán tudtam az agy
kutatásról. De annyira megragadott, hogy gondoltam, 
ezt előbb-utóbb el kell olvasnom. Egyszerűen nem tud
tam letenni a könyvet. Úgy éreztem, hogy megtaláltam 
egy olyan alapelvet, a természetnek egy olyan csodála
tos konstrukcióját, amely alapja lehet egy újfajta számí
tógép-elvnek. Ez pedig az agy két féltekéjének a mun
kamegosztása, ami nagyon leegyszerűsítve úgy szól, 
hogy van egy (többnyire a bal oldalt levő) félteke, ame
lyik logikai következtető, tehát hosszú következtetések
kel jut el az új felismeréséig. És van egy másik (jobbfe
lő li) oldal, amely az egyszerre megragadás, a képi meg
ragadás, az intuíció helye. Ebből született pár hónap 
múlva a duális, majd később analogikainak nevezett 
számítógépelv. Ezután, 1988 nyarán meglátogatott Chua 
professzor úr, akinek elmondtam, mivel foglalkozom, ő 
meg elmondta, hogy most készülnek publikálni egy új 
dolgozatot, a celluláris-neurális hálózatokról.
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Prof. Leon O. Cbua -  Berkeley Egyetem Kalifornia: Az 
eredeti CNN, melyet én találtam fel egy hallgatóval 
együtt, valójában egy igen egyszerű számítógép volt. 
Egyáltalán nem büszkélkedhetett túl nagy teljesít
ménnyel. Akkor lépett előre, amikor Roska professzor úr 
előállt csodálatos ötletével, az univerzális CNN számító
géppel, amit lényegében ő alkotott meg.

Roska Tamás: 1992-ben megalkottuk a Analogikai 
Celluláris Számítógépelvet, azt az újfajta számítógépet, 
amelyiknek az elemi műveletei, hullámok, téridőbeli je
lenségek, úgy, mint például az agy egy csomó részében, 
a látórendszerben, valamint a retinában is. Akkor még 
csak egy olyan chip volt, ami mondjuk egy nagyon egy
szerű elemi utasítást 6 x  6-os processzor tömbön volt 
képes megoldani. Ebből kellett eljutni egy tárolt progra
mú, sokezer processzort tartalmazó számítógéphez. Ez 
elég nagy figyelmet keltett a San Francisco Cbronicá- 
ban, amelyik az egyik legnagyobb újság volt a Szilícium
völgyben. Egész oldalas cikk foglalkozott ezzel, két as
pektusból. Az egyik maga az új számítógép-elv: egyszer 
csak kiderül, hogy van olyan számítógép is, ami ugyan
úgy tárolt programú, ugyanúgy programozható, de az 
elemi utasítása egy tér-időbeli hullám. A másik pedig: 
akkor találkoztunk Frank Earbyn professzor úrral, aki a 
retinakutatás világhírű alakja, akit nagyon megragadott ez 
a modell. Azt mondta, hogy ezt tulajdonképpen egy neu- 
robiológusnak, egy retinakutatónak kellett volna föltalál
nia, mert ez olyan, mint egy retina.

Roska Botond: Az agyban a retina áll legközelebb 
ezekhez a chipekhez, hiszen ha kivesszük, a retina, maga 
is ugyanúgy néz ki, mint egy chip. Ez egy kis lapocska, 
amiben rétegek vannak, és abban az analóg chipben, 
amit az édesapámék feltaláltak, szintén rétegek vannak. 
Itt az egymással közel levő neuronok egymással beszél
getnek. A chipen is közel levő analóg processzorok egy
mással beszélgetnek. És ezért, mert a struktúrája hasonló, 
olyanná lehet esetleg programozni a chipet, ami hasonló 
dolgot csinálhat, mint a retina.

Roska Tamás: Úgy is gondolhatjuk, hogy minden kis 
képponthoz, a retinánk szinte minden kis fényérzékelőjé
hez tartozik egy kis számítógép, és a lokális minden kis 
számítógépnek van analóg memóriája és logikai memó
riája is, és így tovább. Az igazi előnye a mi technológi
ánknak -  úgy érzem -  a bonyolult, zajos mozgó világban 
fölfedni mozgó képeket. Két évvel ezelőtt az Intel cég 
kihozott egy tízezer Pentium processzoros szuperszámí
tógépet, aminek 2 m2 az összes szilíciumfelülete. Ehhez 
hasonló teljesítményt ér el a mi chipünk, 1 négyzetcenti- 
méternyi felületen.

Nekünk olyan komplex feladatokat kell találni, amit 
valós időben már nem tud megoldani az 1 gigaherzes, 
meg majd a 10 gigaherzes Pentium sem, hanem csak a mi 
chipünk. flát, ez az az irány, amiről most szó van. Bár
mennyire igyekeztünk írásban is közreadni, hogy ez még 
nem látóprotézis, óhatatlanul fölmerül (már csak a vágy 
szintjén is), hogy előbb-utóbb lesz egy protézis, egy chip, 
amit beültetnek, és akkor a vakok látni fognak. Ebben az

irányban óriási erők mozognak mind Európában, mind 
az Egyesült Államokban. Az elektronika-számítástechnika 
és az idegtudományok együttműködésének koronája 
lesz, ha egyszer ezt meg lehet csinálni.

12-13 év óta sok időt töltöttem kinn, Berkeley-ben, 
Kaliforniában, évente átlagosan 4 hónapot. Minden köte
lezettség nélkül szabadon kutathattam. Ráadásul a világ 
egyik legjobb helyén, a Szilícium-völgyben, ahol az élet -  
a szakmai, kutatási és tudományos élet -  ritmusa sokkal 
nagyobb. Kaptam egyszer professzori felkérést Berkeley- 
ből. Chua professzor írt, hogy menjek ki állandó pro
fesszornak. Akkor közel voltam ahhoz, hogy ezt elfogad
jam. De Eötvös Loránd írta valahol, hogy a tudománynak 
nincs hazája, de a kutatónak van. Hát ez is egy fontos 
szempont.

1990-ben egész véletlenül úgy adódott, hogy az egyik 
kezdeményezője lehetettem annak, hogy a Pázmány 
Egyetem újra kibontakozzék. 1992-ben a veszprémi egye
tem rektora megkért, hogy egy új fakultást szervezzek, a 
műszaki informatika szak akkor kezdődött Magyarorszá
gon, aztán egyszer elindult a Műegyetemen is. Három 
évvel ezelőtt pedig ez az új információs technológia kar 
megalakult a Pázmány Egyetemen, ahol olyasmit tudunk 
csinálni először Európában, ami csak egy-két amerikai 
egyetemen van, hogy összekapcsoljuk az elektronikai, 
számítástechnikai mérnökképzést az élő tudományokkal.

Nemrég kaptam meg a világ egyes számú bankárának, 
Alan Greenspannak egy előadás-átiratát. És az valahogy 
így szól: 21. század valósága koncepcióvezérelt gazda
ság. Ahhoz, hogy olyan fiatal szakembereket neveljünk, 
akik ebben a koncepcióvezérelt gazdaságban sikeresek 
lesznek, ezeknek a fiataloknak ismeretekre kell szert ten
niük. Olyan tárgyakat kell tanulniuk, mint például mate
matika, fizika, ez természetes. De gazdaság, meg nyel
vek, történelem, filozófia, művészet, képzőművészet. 
Majd azt írja, hogy Mozart D-rnoll zongoraversenyének 
hallgatása hasonló élményeket kelt, mint egy szép mate
matikai tétel megismerése. Tehát egy olyan multidiszcip
lináris műveltségre van szükség, amely szélesebb körben 
fogja át egyrészt az emberi tudást, másrészt pedig az em
beriséget magát.

Az emberről alkotott kép sokféle. A családban ez a 
három kérdés a művészet, a tudomány és az emberről al
kotott kép. Péter fiam pap, ő teológiából doktorált. Bo
tond természettudományt csinál neurobiológiából. Fele
ségem zongoraművész. Lányomnál a művészet és a hu
mán tudományok kapcsolódnak. Azt hiszem, hogy ez 
egy nagy titok. A művészet, a tudomány és az emberség 
együtt legyen, és természetesen e mögött a megértésünk. 
Maga a megértés is egy hihetetlenül gazdag dolog.

Hajlamosak vagyunk mai korban azt hinni, hogy csak 
az az igaz, amit a természettudományok megmutatnak. 
Nem. Ha meghalljuk a Mozart Requiemjét, akkor tudjuk, 
hogy ez igaz. Vagy, ha elolvasunk egy Arany-verset, vagy 
ránézünk egy Munkácsy-képre, akkor tudjuk, hogy ez 
igaz. Vagy, ha látunk valakit, aki a családját nemes érté
kekre neveli, akkor tudjuk, hogy igaz.

Úgy érzem: ez a három oldala az igazságnak meghatá
rozó, és ezek nem egymásba skatulyázottak, ezek külön 
világok. És úgy érzem, ez az ember világa.
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HÁNY MÁSODPERC VAN EGY EVBEN?
Teller Ede emlékiratából

Könyvemet négy magyar barátomnak: Kármán Tódornak, Szilárd Leónak, Wigner Jenőnek és Neumann János
nak ajánlom. Hozzám hasonlóan ők is az európai fasizmus elől jöttek az Egyesült Államokba. M ind a négynek, 
kiemelkedő szerepe volt a huszadik század technikai fejlődésében. Tréfából elneveztek bennünket marslakók
nak. Egyetlen elismerés sem szerzett nekem akkora örömet, mint az, hogy közéjük tartózhattam.

Melyek a legrégibb gyermekkori emlékeim? A hidak, 
a gyönyörű hidak. Szülővárosom, Budapest egy folyó, a 
Duna két partján épült. Laktam a Tiberis, a Temze, a 
Hudson, a Rio Grande mellett, de egyik sem ébreszt 
olyan melegséget bennem, mint a Duna gyönyörű híd- 
jaival.

Legrégibb a Lánchíd, a tizenkilencedik század csodája; 
két végén két-két oroszlán vigyáz rá. Apám, úgy nyolc
van évvel ezelőtt azt mesélte, hogy amikor az oroszláno
kat felállították, ünnepséget rendeztek a szobrász tisztele
tére. És akkor jött egy kisfiú, aki furcsának nyilvánította 
az oroszlánok száját. A szobrász állítólag öngyilkos lett, 
mert szégyellte, hogy az ásító oroszlánoknak elfelejtett 
nyelvet csinálni.

A modern, elegáns Margit-híd kiágazik a Duna egyik 
szigetére. Ott, annak a kolostornak a romjai között ját
szottam, ahol régen egy királylány élt és meghalt. Szüle
tésem előtt egy évvel a nagy magyar költő, Ady Endre 
verset írt Szent Margitról. Ebben lefesti a a később szentté 
avatott fiatal hercegnőt, aki menekül apja féktelen, durva 
barátai elől, és egy Nyugatról jövő gyengéd trubadúrról 
álmodik. Az utolsó sorok szívbe markolóak:

Ő nem já r t a Duna táján soha,
Egy halk dalú és halk csókú legény.
És Jézusnak áldozák. Margitot.
K i ott halt meg a Nyulak-szigetén.

Az észak-déli irányban folyó Duna elválasztja egymás
tól a modern Pestet az ősi Budától, ahol a korai magya
rok egykor várat építettek. Kiskoromban, apámmal és 
Emmi nővéremmel majdnem minden vasárnap sétál
tunk a Budai-hegyekben. Anyám nem jött velünk, ekkor 
kezdődött izületi gyulladása, ami később kezét és lábát 
megbénította.

Élénken él emlékezetemben a kis Temes folyó is, mert 
édesanyám ennek a partján, a Budapesttől távoleső Lúgo
son nevelkedett. A Temes északi partján állt nagyszüleim 
háza, velük szemben a másik oldalon, a város főterén a 
görög ortodox templom. Jól emlékezem a házra, a kis 
kútra az udvaron, ahonnan a vizet hoztuk. Legkedvesebb 
emlékeim mégis a második emeleti erkélyhez fűződnek: 
onnan csodás látványt nyújtott a mindennapos jövés-me
nés, a főtéri piac nyüzsgése.

Nyaranként -  júliusban és augusztusban -  családunk 
dajkával vagy nevelőnővel együtt elhagyta Budapestet. 
Nagyon régi emlékem az 1910-ben Balatonon töltött

Két fejezet Teller Ede önéletrajzi kötetéből, amit a Fizikai Szemle 2001. 
novemberi száma ismertetett. F.zt a két fejezetet lapunk Teller Ede sze
mélyes hozzájárulásával közli. A teljes könyv magyar kiadása folyamat
ban van.

nyár. Két és fél éves koromben büszke voltam szókin
csemre, az igazán, igazán vagy igen, igen szavakat ismé
teltem szüleim csodálatára. A két évvel idősebb Emmi 
nővérem -  aki most a család krónikása -  szerint szüleim 
korábban aggódtak némaságom miatt. Azt is elmondja, 
hogy az igazán szót németes hangsúllyal ejtettem ki. 
Anyám otthon németül beszélt, ez a kétnyelvűség nehéz
séget jelenthetett számomra.

A következő nyarakat a hegyekben töltöttük, 1913-ban 
az osztrák Dolomitokban fekvő, Innsbruck melletti Tob- 
lachba utaztunk. Itt szüleim elhatározták, hogy kocsival 
kirándulunk a „Drei Zinnen” (Három Orom) hegyre. Né
hány órát kellett kocsiznunk, többször le kellett száll
ítunk, mivel a lovak nem bírták a terhet hegynek felfelé.

Ez alatt a vakáció alatt volt az első mélyreható élmé
nyem. Anyám szülei látogattak hozzánk egy bérelt auto
mobilon. Ezzel ugyanaz az út a Drei Zinnerne csak har
minc percig tartott, még leszállítunk és gyalogolnunk 
sem kellett. Azt hiszem akkor kezdődött tiszteletem a 
technika vívmányai iránt.

Ez a szünidő azért is emlékezetes számomra, mert 
nent abba lakásba tértünk vissza, amelyikből elmentünk1. 
Apám ügyvéd volt, irodája a lakásunkon, a városköz
pontban lévő kormányhivatalok közelében volt. Az új 
lakásunk, amelybe a vakációról visszatértünk 1913-ban 
egy színes homlokzatú, sokbejáratos vadonatúj hatemele
tes házban volt, amely palotaként él emlékezemben. A 
gyermeki szem nagyítólencseként működik.

Az új lakás2 mintegy két sarokra volt a régitől, de 
innen sokkal szebb volt a kilátás. Az egyik ablakból a 
Duna túlsó partján emelkedő Budai-hegyeket, köztük a 
legmagasabbat, a János-hegyet láthattam. A lakás leg
szebb helyisége apám irodája volt, innen a Szalay-utcai 
tűzoltóságot láttam, ahol a tűzoltók a „ló nélküli” nagyon 
szép vörösre festett kocsikon az automatikus létrákat 
emelték és süllyesztették.

Ifjúságom nagyobb részét ebben a lakásban töltöttem, 
amely a Legfelsőbb Bíróság épületének közvetlen közelé
ben volt. Szemben volt a Parlament, közben a nekünk 
nagyon kedves park, amelyben a nővéremmel gyakran 
játszottunk. A Bíróság főbejárata feletti Justicia Regnorum 
Fundamentum latin felirat hirdette, hogy az állam talp
köve az igazságosság.

Ma már világos előttem, hogy akkoriban nem minden 
magyarnak jutott k i ebből az igazságosságból. Magyaror
szág iparosodásnak indult agrárország volt. Buda és Pest

1 A szülőház: V. Kozma Ferenc utca 6. (szerkesztői megjegyés)

‘  Szalay utca 3. (szerkesztői megjegyés)
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1873-ban történt egyesülésétől 1913-ig terjedő időszak
ban Budapest lakossága háromszorosára, egy millióra 
nőtt. Szüleim több százezer emberrel együtt ezekben az 
években költöztek az ország fővárosába. Középosztály
hoz tartozó értelmiségiként kényelmesen éltünk, de a 
lakosságnak a mezőgazdaságban dolgozó többsége csak 
az év egy részében kapott munkát és borzasztó nyomor
ban élt.

Apám liberális gondolkozáséi volt, hitt a demokráciá
ban és abban, hogy a nép életszínvonalán javítani kell, 
de a politikai életben nem vett részt. Tartózkodó, hig
gadt, nyugodt természetű ember volt. Nem azonosította 
magát egyik párt programjával sem, a jó kormányzás el
veit próbálta megfogalmazni — magyarul, de olykor latin 
szavakat is használt.

Az Osztrák-Magyar birodalom, mint az akkori politikai 
világ általában, az új és a régi között ingadozott és több
ször háborúskodott. Az első konfliktusra csak halványan 
emlékezem, ez a Balkánon játszódott le 1912-ben, ami
kor Görögország, Bulgária, Szerbia és Montenegro felkelt 
a török birodalom ellen. Családunk aggódott, mert ebben 
az időben Magyarországon a férfiakat 42 éves korig moz
gósíthatták. Apámnak ehhez még egy éve hiányzott, és 
ha Magyarország belépett volna a háborúba, akkor neki 
is be kellett volna vonulnia. Szerencsére Magyarország 
nem avatkozott be, így apám otthon maradt.

Élénken él emlékezetemben, hogy amikor öt éves 
koromban tükröt kaptam, apám megmutatta, hogyan kell 
a napsugarakat a mennyezetre irányítani. Ez nekem na
gyon tetszett, órákig játszottam vele, míg egyszer csak 
csöngettek, az apám nyitott ajtót. Amikor visszajött, elvet
te tőlem a tükröt: véletlenül szemben, a Legfelsőbb Bíró
ság egyik bírájának kopasz fejét világítottam meg vele. 
Szüleim nem voltak szigorúak, nevettek a „bűnömön”, 
amely engem mégis nagyon nyomasztott. Kicsi korom
ban szinte krónikusan rossz volt a lelkiismeretem. Nem 
hiszem, hogy ennek valami alapja lehetett, de sokszor 
aggódtam, hogy esetleg megsértettem valakit.

Anyám aggodalmaskodó természetű volt, úgy látszik, 
őt utánoztam, de volt olyan eset, amikor ettől függetlenül 
féltem valamitől; például a sötétben-annyira, hogy néha 
most is meglep, hogy már nem félek. Elét éves koromig 
éjjel a szüleim mindig égve hagytak egy lámpát a szo
bámban.

Anyámhoz fűződő legrégibb emlékem Beethoven-szo- 
nátákhoz kapcsolódik. Körülbelül másfél méter magas, 
kis asszonyka volt, és nagyon szépen zongorázott. Azt 
hiszem, mielőtt apámmal találkozott, hivatásos zenész 
szeretett volna lenni, de nem volt elég önbizalma, hogy 
nagyközönség előtt fellépjen. Nem volt hajlandó máshol 
muzsikálni, mint a családi körben.

Zene iránti rajongásomat anyám zongorázása keltette 
fel, a hegyek szeretetét apám ültette el bennem, de a ma
tematika iránti érdeklődésem a sajátom. Nincsenek pon
tos emlékeim, de már igen kicsi koromban arra töreked
tem, hogy megértsem a dolgokat. 1912-ben csak négy és 
féléves voltam, de m ikor visszajöttünk a nyaralásból, a 
számokon törtem a fejemet. Este, lefekvés után titkos 
játékkal szórakoztam. Azt már tudtam, hogy egy perc 
hatvan másodperc, és elkezdtem kiszámolni, hogy hány

másodperc van egy órában, egy napban vagy egy évben. 
Izgalmamat csak fokozta, hogy minden alkalommal más 
eredményt kaptam.

Miért lehet egy gyereknek ilyen furcsa passziója? Senki 
sem ajánlotta nekem, és sohasem beszéltem róla, csak 
amikor középkorú lettem. Talán lázadás volt a lefekvés 
kényszere ellen? Vagy pedig a sötétségtől való félelme
met akartam elűzni vele? Az is lehet, hogy a számok azért 
vonzottak, mert ha hibázunk, ki lehet javítani, vagy mert 
a szavak zavarba ejtettek, amikor beszélni kezdtem. 
Bármi is az oka, de amennyire emlékezem, első vágyaim 
közé tartozott, hogy megtaláljam a világban a szabálysze
rűséget. Ennek az volt a következménye, hogy már na
gyon fiatalon jól megtanultam fejben számolni.

Egy gyerek még nem tudja, hogy napjai és éjszakái 
hogyan állnak össze évekké, amelyek meghatározzák, 
hogy képes lesz-e majd beilleszkedni a világba. A szelle
mi függetlenség talán örökölt jellemvonás, az is lehet, 
hogy ez a fiatalokat általánosan jellemzi, de kevesen 
őrzik meg felnőttkorukra. Nem tudjuk, hogy a szellemi 
önállóság sikereket vagy kudarcokat hoz majd -  esetleg 
mindkettőt -  arról azonban már nagyon fiatal korom óta 
megbizonyosodtam, hogy a számokban megtaláljuk a 
következetességet.

Hazatérés

1988 végén felhívott M arx György, az Eötvös Loránd 
Fizikai Társulat elnöke. Meghívott egy magyarországi láto
gatásra. Mint minden emigráns, én is arról álmodoztam, 
hogy viszontláthatom szülőhazámat. Számos emigráns, 
köztük Wigner/endbarátom is már a magyar kommunista 
kormány liberalizációja alatt hazalátogatott. Velük ellentét
ben én maradtam a vasfüggöny innenső oldalán.

Nem volt könnyű a döntés, amit a következő eset is 
mutat: 1975-ben a budapesti Minta-Gimnázium, ahol 
érettségiztem3, találkozót szervezett hajdani osztályunk 
részére. Gyermekkori barátom, Keszthelyi Nándi és más 
volt osztálytársam telefonon hívott a találkozóra, és hoz
zátették: „Ha nem fogadod el a meghívást, megmondunk 
Grögernek és Martosnak.” (Latin-, illetve fizikatanárunk, 
mindkettő szigorú fegyelmet követelt meg és gyakran 
keményen büntettek bennünket.) Néhány tréfás szót vál
tottunk még, de én nem fogadtam el a meghívást. Két 
nap múlva két biztonsági tiszt keresett fel engem a Liver
more Nemzeti Laboratóriumban és érdeklődtek: kicsoda 
Gröger és Martos. Amíg hazám nem szabadult fel a kom
munista uralom alól, nem akartam viszontlátni.

Marx György telefonhívása idején már vége volt a 
kommunista uralomnak, így 1990. december 1-jén, több 
mint 54 év után egy hétvégére Budapestre érkeztem.

Budapesten lenni szívszorító érzés volt; megint otthon 
voltam. Elutazásom előtti napon értesítettek, hogy a Ma
gyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagjává válasz
tott. Hihetetlen volt számomra a szívélyes és lelkes fogad
tatás. Életemben először esett nehezemre megtartani elő
adásomat; alig bírtam megszólalni a feltoluló érzésektől.

* A Trefort-utcai Gimnázium (szerkesztői megjegyzés)
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Szerettem volna, ha M id is eljön Magyarországra; né
hány hét múlva, 1991. január végén el is jött velem kéthe
ti tartózkodásra. Végiglátogattuk a régi kedves helyeket, 
hajdani lakásainkat, iskoláinkat, elmentünk a Városliget
be, ahol a szerelmeseknek még mindig ugyanaz az óra 
mutatta az időt, mint amelyik Micinek és nekem -  hatvan 
évvel azelőtt. Néhány dolog látszólag megváltozott: Az a 
ház, ahol gyerekkoromban laktam, kisebb és kevésbé 
elegáns volt, mint ahogy emlékeimben élt. Az utcák kissé 
kopottnak tűntek, de nagyon szimpatikus volt az embe
rek lelkesedése.

Ellátogattunk Debrecenbe is, ott az egyetemen több
száz főnyi hallgatóságnak tartott előadásom alkalmából 
melegen üdvözöltek. Elmentünk együtt Mátrafüredre, 
ahol fiatal korunkban még (formailag) „külön” vakációz
tunk. Ötven év után igen nagy örömet okozott, hogy ifjú 
éveink kedves helyeit végigjárhattuk, de még nagyobb 
öröm volt, hogy ezeket Micivel együtt látogathattuk meg. 
Mindketten nagyon szerencsésnek éreztük magunkat. 
Szülőföldünk túl volt a nyomasztó éveken, és láthattuk, 
hogyan tér magához.

Mici egészségi állapota miatt ez volt az utolsó közös 
látogatásunk. Mindeddig sikerrel küzdött az emlőrák el
len, túlélte az agytumort (és a műtétek utáni gyógyszeres 
kezeléseket), a tüdőbaj azonban veszedelmesebb ellen
ségnek mutatkozott: 2000. június 4-én 91 éves korában 
befejezte életét. Nem lehet túlbecsülni azt az odaadó sze- 
retetet és gondoskodást, amellyel hetvenhat éven (fele
ségként hatvanhat éven) keresztül körülvett engem.

Magyarországi látogatásaim -  az első, a második és a 
további öt (az utolsó 1996 októberében volt) -  nem csu
pán személyes jellegűek voltak. A Marx Györggyel folyta
tott első telefonbeszélgetésem után riportokat közvetített 
velem a magyar rádió, és cikket írtam az atomreaktorok
ról a Fizikai Szemlének. Felkértek, hogy a műszaki do
kumentáció áttanulmányozása után ellenőrizzem a szov
jet építésű Paksi Atomerőmű biztonsági rendszerét. Már 
első látogatásom második napján az üzem akkori igazga
tójával, Pónya Józseffel megvizsgáltuk a magyar reakto
rokat. Ezek második generációs nyomottvizes egységek 
és a világ legbiztonságosabb kommerciális reaktorai közé 
tartoznak.

Az üzem bejárása után megkérdeztem, hogyan ellen
őrzik az acél reaktortartály sértetlenségét. A műszakiaktól 
minden kérdésemre azonnali válaszolt kaptam. A tartályt 
a cseh Skoda Művek szállította (az üzemnek félévszáza
dos tapasztalata van kitűnő minőségű acél gyártásában). 
A reaktor közepébe ugyanilyen acélból készült lemeze
ket tesznek, kitéve őket az intenzív neutronsugárzás ha
tásának. Ezeket meghatározott időközönként kiemelik és 
megvizsgálják. így megelőzhetik a biztonsági reaktorfal
ban bekövetkező váratlan károsodást. A válaszok pontos
sága arra mutatott, hogy a paksi műszaki személyzet kitű
nően képzett szakemberekből áll. A paksi reaktorok ter
vezése kitűnő, a működése elsőrangú, boldog voltam, 
hogy ezt a nyilvánosság előtt is megállapíthattam.

Nem állítom, hogy Magyarországon egyáltalán nem 
félnek a nukleáris ügyektől, de szerintem sokkal helye
sebben ítélik meg itt a helyzetet, mivel kitűnő a termé
szettudományos oktatás. Egyik látogatásom alkalmával

Tóth Eszterrel, a Lauder Iskola fizikatanárával találkoz
tam. Eszter is jó barátom lett, nemcsak Magyarországon, 
de az Egyesült Államokban is több alkalommal találkoz
tunk. Elmondta, hogy Magyarországon a középiskola 
utolsó évének második felében tananyag a nukleáris is
meretek. Sok gimnáziumnak a szokásos fizikafelszerelés 
mellett Geiger-számlálója is van, ezzel mérik a radioaktív 
sugárzást közvetlen környezetükben. (A nyolcvanas évek 
elején szovjet katonáktól olcsón lehetett Geiger-számlálót 
vásárolni. Ezeket csatlakoztatták az iskola egyszerű szá
mítógépéhez.)

Élveztem, amikor Eszter elmesélte a következő törté
netet. Egy reggel, körülbelül egy hónappal azelőtt, hogy 
a csernobili baleset radioaktív felhője elérte Magyaror
szágot, a tanulók a számlálóval a háttérsugárzás nagysá
gát mérték. Akkor a számláló negyven beütést regiszt
rált percenként. Most viszont megdöbbentek, mert az 
érték háromszoros volt. A diákok észrevették, hogy az 
ablak zárva van, ezért gyorsan kinyitották. A számlálási 
sebesség azonnal leesett percenként harmincra. A hét
végi szünet folyamán a zárt teremben az épület falából, 
talajából kiszabadult természetes radioaktív gáz, a ra
don halmozódott fel, annak leányelemei okozták az ak
tivitástöbbletet.

A csernobili balesetből származó sugárzás a volt Szov
jetunió területén kívül sehol sem volt jelentékeny, nem 
haladta meg azt a szintet, amit egy átlagos repülőúton 
kapnak az utasok. A baleset utáni időszakban Európában 
50000 abortuszt hajtottak végre. Magyarországon az 
abortuszok száma nem növekedett, az egészséges cse
csemők aránya ugyanakkora volt ezekben a hónapok
ban, mint azelőtt. Ez a kitűnő magyar természettudomá
nyos oktatásnak köszönhető. Európa más tájain 50000 
potenciális élet veszett el ily módon, de ez nem a Cserno- 
bil-balesetnek, hanem kizárólag a tudatlanságnak tulaj
donítható.

Tóth Eszter érdekes felmérést végzett a Mátra hegy
ség egy 2600 lakosú falujában. Itt a házak mintegy ne
gyedében olyan magas radonszintet észleltek, amely 
kettő-négyszerese volt annak, amit az atomerőművek
ben dolgozók számára felső határként előírnak. Eszter 
diákjaival házról-házra járt, és a radontartalom meghatá
rozására detektorokat helyezett el. Az eredmény egy
részt függött attól, hogy a ház aljzatában voltak-e repe
dések (ez ugyanis elősegíti a radon feláramlását), más
részt pedig, hogy a lakók a szellőztetést vagy pedig a 
fűtési költségen való takarékoskodást tartották fonto
sabbnak. A házakat a bennlakókat ért sugárzás alapján 
négyes skálán osztályozták.

Ezután felkeresték a falu orvosát, és érdeklődtek a 
falu egészségi helyzetéről. A házak levegőjének radon
tartalmát hosszú időn át mérve korrelációt határoztak 
meg a rákos esetek száma és a házakban mért radon
szint között. Az volt az érdekes, hogy U-alakú görbét 
kaptak, a nagyon alacsony és nagyon magas sugárzást 
kapott emberek között több rákos eset fordult elő, a 
görbe középső részéhez a vártnál kevesebb rákos meg
betegedés tartozott! A néhány száz lakoson végzett mé
rések eredményei arra mutattak, hogy közepes szintnél 
immunhatás jelentkezett.
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Megkérdeztem Esztertől, hogy folytatja-e a programot? 
Azt válaszolta, hogy boldogan tenné, de nincs rá anyagi 
fedezete. Miután megtudtam, hogy milyen összegről van 
szó, egy magyar környezetvédő csoport születésnapom 
alkalmából átadta neki a szükséges 3000 dollárt. Ezután 
Eszter és tanítványai kétszáz település 9000 lakásában 
végzett méréseket. A legutóbbi cikkében közölt eredmé
nyek megerősítették, illetve tovább finomították feltevé
seit. Engem lenyűgözött a magyar természettudományos 
oktatás magas színvonala.

Magyarországi látogatásaim alkalmával sok előadást 
tartottam, gyakran kaptam dicséretet szép magyar k i
ejtésem miatt. Ezt az évek során kialakított gyakorla
tomnak köszönhetem. A magyar nyelv hozzájárult ah
hoz, hogy boldog házas életet éltünk, de abban is segí
tett, hogy elsimítsam a viszályt, ha M id valamiért nehez
telt rám.

Nagyra becsülöm a magyarországi meleg fogadtatást, 
különösen jól esett a kiemelkedő tudósok szeretete. Első
sorban Marx Györgynek, kedves barátomnak szeretnék 
köszönetét mondani. Sok kitüntetést kaptam, két helyen 
is (az Eötvös Egyetemen és a Debreceni Egyetemen) 
díszdoktorrá választottak. Göncz Árpád a Köztársasági 
Érdemrenddel tüntetett ki. Egy másik alkalommal, mivel 
úgy értékelték, hogy hozzájárultam Magyarország jó híré
nek növeléséhez a világon, megkaptam a „Bene Meritus 
De Hungáriáim Fama Agenda” kitüntetést. Utolsó látoga
tásomkor Horn Gyula, Magyarország miniszterelnöke, 
aki korábban külügyminiszterként megnyitotta a határt a 
keletnémet menekültek előtt látott vendégül. Úgy érez
tem, hogy hősként ünnepelnek Magyarországon. Nagyra 
becsülöm ezt a kedvességet, boldog vagyok, hogy látom 
Magyarország demokratikus átalakulását. Büszke vagyok 
szülőhazámra.

WERNER HEISENBERG ÉS NIELS BOHR BESZÉLGETÉSE 

KOPPENHÁGÁBAN

Teller Ede küldte a Fizikai Szemlének

Én a Heisenberg-Bohr-beszélgetésről Carl Friedrich 
Weizsäcker útján hallottam. Weizsäcker Heisenberggel 
volt Koppenhágában, bízom abban, hogy helyesen 
mondta el, mi történt.

A beszélgetés első fele Bohr otthonában történt. 
Heisenberg félt, hogy lehallgatják, ezért óvatosan azt 
mondta, hogy ő a háborúban a hazájának dolgozik, és 
hogy jó a hazájának dolgozni. Úgy látszik, Bohr ezt úgy 
értette, hogy Heisenberg egy náci és a beszélgetés má
sodik része alatt már alig hallgatott Heisenbergre. A be
szélgetés második felében a kertben sétáltak és itt Hei
senberg azt mondta, hogy az volna jó, ha se ő, se az an- 
golok-amerikaiak nem dolgoznának az atombombán. 
De úgy látszik, hogy Bohr ezt már nem, illetve alig 
értette meg.

Bohr a tanítványának, Heisenbergnek, borzasztóan ár
tott, amikor azt elmondta, hogy Heisenberg a náciknak 
dolgozik az atombombán. Ez a helyzet teljes elferdítése.

Úgy látszik, hogy Bohr felesége, Margrethe, később 
megakadályozta, hogy Bohr kedves gratuláló leveleit 
Heisenbergnek elküldje.

Nekem határozott értesülésem nincsen, de azt hi
szem, hogy Heisenberg tényleg dolgozott az atombom
bán, de remélte hogy nem fog sikerülni. Amikor nehéz
ségek támadtak, a munkát szívesen abbahagyta. Heisen
berg sikeres volt, amikor sikert akart. Ezúttal alig akart, 
de kötelességszerúen próbálkozott. Ezt jobban meg le
het érteni.

Én Heisenberget mindezért semmi esetre sem kritizál
nám. Inkább Bohrt kritizálom, hogy egy hozzá nagyon 
közel álló embernek nem jött segítségére.

(Teller Ede telefonon diktálta Tóth Eszternek 2002. 
március 6-án.)

Wigner Jenő visszaemlékezése

Hiszem, hogy Werner Heisenberg szándékosan lassí
totta le nukleáris munkáját a háború alatt, remélvén, 
hogy az atombomba nem fog megvalósulni. Erre nincs 
bizonyítékom azon túlmenően, hogy jól ismertem Hei
senberg jellemét. De a jellem a sorsdöntő elem egy em
ber életében. Képtelen vagyok elképzelni, hogy Heisen
berg boldogan Hitler kezébe készült volna adni az atom
bombát. Később az derült ki, hogy a német atombombá
tól való félelmünk alaptalan volt.

(A ndrew Szánton: Recollections o f Eugene P. Wigner. 
A könyvet lapunk ismertette.)

Gábor Dénes visszaemlékezése

A háború alatt azok a nagy fizikusok, akik elsőrangú 
fontosságúnak tekintették, hogy Németországot megaka
dályozzák a háború megnyerésében, tehetségüket és 
munkájukat Amerikának adták és kifejlesztették az atom
bombát. Ezenközben a nagy német fizikusok önkéntesen 
visszavonták tehetségüket és támogatásukat a német 
atombomba-programtól.

(Dennis Gabor: Inventing the Future. A könyvet la
punk ismertette.)

❖
Alvin Weinberg és Hans Bethe hasonló értelmű nyilat

kozatát a Fizikai Szemle 2000/10 száma közölte. A hirosi- 
mai bomba után 50 évvel megnyitott titkosszolgálati ada
tokból kitűnt, hogy az amerikai titkosszolgálat (a svéd és 
angol titkosszolgálat jóvoltából) már 1943-ban értesült, 
hogy a németek nem készülnek atombomba előállítására. 
Ezt az értesülést azonban eltitkolták az Amerikában 
atombombán dolgozó európai emigráns fizikusok előtt.

(Szerkesztő megjegyzése.)
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A FORRÓ PLAZMÁK ATOMFIZIKÁJA Lawrence Livermore Nemzeti Laboratórium

A forró, ionizált plazmák fizikai tulajdonságainak 
megértése az érdeklődés középpontjában áll, mióta 
kiderült, hogy az égitestek többsége forró objektum. A 
huszadik században, a forró plazmák laboratóriumi elő
állításának lehetőségével ez az érdeklődés tovább nőtt, 
és jelenleg a forró plazma kutatás a fizikai kutatások 
élvonalába tartozik. A forró plazmák elméletének alap
jai kulcsfontosságúak a szabályozott termonukleáris 
fúzió, és az ipari plazmák megvalósításában. A tudo
mányág részletei sok komplex problémát rejtenek, ame
lyek a következő két kategóriába sorolhatók; a sugárzás 
terjedése és általában a sugárzási tulajdonságok, vala
mint az erősen ionizált forró anyag kvantummechaniká
ja, amin a sugárzási tulajdonságok alapulnak. A csillag
belsők fizikai tulajdonságainak leírására már a kvantum- 
elmélet hajnalán történtek korai kísérletek [1], Az azt 
követő években, a hullámmechanika megjelenésével, a 
forró plazma állapotegyenletének és fotoabszorpciójá- 
nak megértéséhez szükséges elméleti alapok jelentősen 
megerősödtek, és sok cikk jelent meg a témáról a szak- 
irodalomban. Az első munkák az úgynevezett hidrogén
közelítésben készültek [2, 31, amelyben a hidrogén- 
atomra vonatkozó egyszerű formulákat használták az 
elektron-energiák és az oszcillátorerősség kiszámításá
ra. A következő években, a hőmérséklet-sűrűség függő 
Thomas-Fermi-elmélet kifejlesztésével [4, 5], a Thomas- 
Fermi-héjmodell képezte a forró plazma opacitás kiszá
mításának alapját [6], Az 1970-es évektől a hőmérséklet- 
és sűrűség-függő önkonzisztens Hartree-Slater-modellt 
[7] alkalmazták a forró plazma állapotegyenletének és 
fotoabszorpciójának meghatározására. Ennek a cikknek 
az a célja, hogy rövid áttekintést nyújtson a forró plaz
mákra alkalmazott atomfizika különböző vonatkozásai
ról. A második rész rövid kitekintés a sugárzási transz
port alapjairól, a harmadik részben áttekintjük az opaci- 
tások kiszámítására használt kvantummechanikai mo
delleket, és a negyedikben néhány, a Napra és a Ce- 
pheida változócsillagokra vonatkozó számítást muta
tunk be. Ezen kívül összehasonlításokat is végzünk az 
elméleti számítások és a kísérleti adatok között.

A sugárzási transzport alapjai

Jelölések: I ( v r í l)  a sugárzás intenzitása (J/nr/dQ); p az 
anyagsűrűség (kg/mÓ; o(v) az elnyelési tényező (mVkg); 
/(v) fajlagos emisszió (J/kg/dQ); sa pálya, amely mentén 
/(vrQ )-t számítjuk.

Az alapegyenlet a következő:

■il / Á Y = -o (v )  p ftv rQ )  + ;'(v) p OO 
ds

Polárkoordinátákban d íí = r2 clrsinű dű dtp és henger
szimmetrikus esetben rd ű  = dssinű, d r = dscost), va
lamint

d d d r d dű „ d l . < , 3
ds dr ds dű ds d r r  dű

így az (1) egyenletet átírhatjuk

coSŰ d X v r ű ) _ l s in ű d ^ r ű )  = 
dr r  dű

= -a (v )  p /(v rO ) + y(v) p

alakba. Bevezetjük a következő jelöléseket:

(2)

/(v r)  = —!— f  I ( v r ű )  d í )  = ~ ~  U (yr), 
4 n J 4 7t

/ / (v r )  = _ L  f / ( v r ű )  
4;r J

cost) dí2 = —— F(yr), 
4 TC

K(v r ) = —1— [  K v rű )  cos2ű  dfl = -ß— P(vr), 
4n J 4n

(3)

ahol U a sugárzási energiasűrűség, F  a nettó kimenő flu
xus, P a sugárzási nyomás. Ha az (1) egyenletet í )  szerint 
integráljuk, azt kapjuk, hogy

dH(y r) + r) _ _ a (V r ) p j ( y  r ) + j ( v ) p (4)
dr r

Ezután szorozzuk meg az egyenletet cost)-val és integrál
junk a szögek szerint:

■*- -- - ■ + — Í3 K(y r) -J (v  r) l = - ct( v  r) p H(y r). (5) 
d r r

Ha a sugárzási tér izotróp, /(v r)  nem függ a szögektől. 
Ekkor 3K (vr)  = /(v r )  és a fluxus / / ( v r )  = 0. Ha csak 
majdnem izotróp, azaz /(v  rí)) = / l(v r)  + / '(vn )), ahol I ' 
«  7°, akkor / /(v r )  ^  0, de a 3K (yr)  = / ( v r )  összefüggés 
fenntartható, és az (5) egyenletet

dK(y r) s  _ a(-v r ) p r ) (6)
dr

alakban írhatjuk. Ha ezt az egyenletet a v fotonfrekven
cia szerint integráljuk, azt kapjuk, hogy

H ír)  = . a w v r t
p J a (v r) dr

H {r) = j  / / ( v r )  dv.

(7)

Planck-féle sugárzási tér (feketetest sugárzás) esetén

/(v ) = / (v )  = 2 A v V c 2 
exp(bv  /  k 73 -  1

és

A(v) = |  /(v).

Ha az elnyelési tényező a független a fény v frekven
ciájától (szürke anyag) akkor a (7) egyenlet a következő 
egyszerű alakot ölti:

ROZSNYAI F. BALÁZS: A FORRÓ PLAZMÁK ATOMFIZIKÁJA 77



H (r) = -  —  
P o

dK( r) 
dr

Formálisan általánosabb esetekben is használhatjuk 
ezt az egyszerű alakot, ha bevezetjük a Rosseland-féle 
közepes elnyelési tényezőt:

f  1 dK(vr)
1 _ J CT(vr) dr fg)

o„( r) dK(r)
~ d ^ ~

egy hagyományos átlagolással. A Rosseland-féle közepes 
opacitásnak ez a reciprok-jellege az, ami szükségessé 
teszi a pontosabb számításokat. Egydimenziós terjedésre 
az (1) egyenlet alakja:

d /(v.\) _ _o (vx ) p I(v x ) + /(v) p . (15)
dx

Feltéve, hogy a plazma lokális termodinamikai egyen
súlyban (LTE) van, o  független x-től, és felhasználva a 
Kirchoff-összefüggést ;(v)= o(v) Z?(v), ahol B(v) a 
Planck-függvény, azt kapjuk, hogy

Ekkor a (7) egyenlet a következő:

Í I( r )  = - _J__
a ;;( r )p

dK(r)
dr

(9)

Meg kell jegyeznünk, hogy a (8) egyenlet által definiált 
Rosseland-féle közepes opacitás teljesen általános, nem 
csak Planck-féle, hanem bármilyen sugárzási térre beve
zethető. Azonban a sugárzási transzport legtöbb problé
májában Planck-féle terekkel találkozunk, és az egyedüli 
r-függés a hőmérséklet T(r) helyfüggése. Planck-féle 
sugárzási térre

K = 2 h [  V<dV (10)
3 ' J exp(b v /k T )  -  1 3 15 d  h*

és

dK(r) 8 1 7t/| {h ly  d(kT) ( u )
dr 3 hs c* 1 15 dr

Valamint

dK(vr) 2 1 h l v 1 expibv/ kT) d (k rí )

dr cHkT)2 [exp(hv / k T ) - \ Y  dr

tehát a Rosseland-féle opacitás Planck-térre:

1 _ 15 1 7  ( h v ?  e x p ( b v / k T )  1 d(M>) (13)

4 ít' (k T f  „ [exp(/rv/ífe79 -  l]

Optikailag vékony plazmák esetén érdemes bevezetni 
a Planck-féle közepes opacitást:

J  a(v r) K(v r) dv
dl_____________ . (14)

A (vr)dv

A Planck-féle közepes opacitás ezen alakja szintén telje
sen általános, bármilyen sugárzási térre érvényes. Azon
ban a legtöbb gyakorlati esetben a Planck-féle közepes 
opacitást fekete test vagy Planck-féle sugárzási térre szá
mítják.

Amint az a fenti egyenletekből kitűnik, a Rosseland- 
féle közép a fotoabszorpciós hatáskeresztmetszetek re- 
ciprokainak átlagolásával kapható, míg a Planck-közép

d/(Vx) = -a (v x )  p [/(v x ) -  5 (v )], (16)
dx

melynek a megoldása:

7(vx) = ß (v ) { l -e x p [-a (v )p  x]}.

A forró plazmák kvantummechanikája

Kiindulásul az atommag és a plazma elektronjainak 
kombinált terében mozgó elektronok alapvető Fermi- 
eloszlását használjuk. Ha elfogadjuk, hogy az impulzus
tér gömbszimmetrikus, a fázistér egy cellájában találha
tó elektronok számát a két spinállapotot figyelembe 
véve a

dn = 8  7t £ áP? .r- ________ i ________ (18)
h* exp[(e -  g V fc r ] + 1

összefüggés adja. Feltesszük, hogy e az elektron teljes 
energiája egy kinetikus, és egy r-függő potenciális ener
giatagot tartalmaz, e = p V (2 m )+ V (r) = e'+ V(r), ahol 
m az elektron tömege. Ebben az esetben (18) a követke
zőképen írható:

dn = ÁA- (2 m k 7)V2------—A--------- _ d x d V , ( 19-a)
b* e x p [x - r |( r ) ]

ahol x  = e'/(kT ) és Tj(»  = [p -  V(r)]/(kT ). A fenti az 
egyenletet 0-tól °°-ig integrálva megkapjuk az elektronsű
rűséget

p (r) = l í -  (2 m k T )in Ft/, [r|(/-)], (19.b)
h

ahol F'az 1/2 indexű Fermi-Dirac-integrált jelenti.
A p Fermi-szintet a részecskeszám-megmaradás hatá

rozza meg. Ha az összes elektron egy ra sugarú, gömb 
alakú térrészen belül található, a p-t meghatározó fel
tétel:

4 7t J p(r) r1 d r  = Z,
0

ahol Z a mag töltése. A sugár r„ = 3 /(4 7tű), ahol D a 
plazma atomjainak sűrűsége, cm"1 egységben kifejezve. 
rfl-t az ion-gömb sugarának is hívják, mivel az ion-gömb
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belsejében lévő elektronok száma Z, a töltések kiegyen
lítődése az ion-gömbben biztosított. A H r )  potenciál
nak, amelyben az elektronok mozognak több kompo
nense van:

H r)  = -  — + VJ r) + V J r) ,  (21)

P ÍK D ]  -  p0 + |e . [H r ) -K , ]  

pJW r)] -  P„ + | ; [ H r ) - K , ] .

ahol az első tag a mag, a második a klasszikus elekt
ron-elektron kölcsönhatás, míg a harmadik a kicseré
lődési kölcsönhatás járuléka. A (21) egyenlet szerinti 
potenciál atomi egységekben (au) van kifejezve és 
energiadimenziójú. A Thomas-Fermi (TF) modellben 
csak a potenciál első két tagját tartjuk meg. Ha a kicse
rélődést is hozzávesszük, az atom Thomas-Fermi-Di- 
rac (TFD) modelljéről beszélhetünk. Most a TF-modell- 
re koncentrálunk, és a TFD-modellre később fogunk 
visszatérni. A TF-moclell H r )  potenciálja eleget tesz a 
Poisson-egyenletnek

Ez azt sugallja, hogy a Debye-Huckel-elmélet csak azon 
tartományban érvényes, ahol H r )  értéke közel van 
Vjr hoz, ami az origótól távoli tartományokat jelenti. A 
Fermi-Dirac-integrál tulajdonságainak felhasználásával

es

p (r) = p„
H r )  -  Vn F~>n

Í P  -  Vo)
kT

2 kT
F\]2

' p  -  V A
kT y

(28)

V2 H r )  = -4  Jt p (r) =
u  ’ (22)

= - i z l L  (2 m kT))/2 / y j r | ( r)] + 4 Jt ZS(r).
/b3

A (19-b)-től a (22)-ig terjedő egyenletek a hőmérsék
let-sűrűség függő TF-modell teljes önkonzisztens 
egyenletrendszerét adják. A nulla hőmérséklet határ
esetében a Fermi-Dirac-integrálnak azt a tulajdonságát 
használhatjuk, hogy 7^,(1)) —>2r|/3, ha t] —> °° és így a 
(22) egyenlet:

V2[H r )  - p ]  =

= _ 3 2 n M 2 r H r ) ] }  + 4 jtZ 8 ( r ) ,
3 /b3

(23)

ami a jól ismert zéms hőmérsékletű TF-egyenlet.
Érdekes a hőmérséklet-sűrűség függő TF- és a Debye- 

Huckel-modell kapcsolatát megvizsgálni. Ennek vizsgála
tához megengedünk egy újabb V /r)  potenciált, ami a 
szomszédos pozitív ionok perturbáló hatását írja le. A 
szomszédos pozitív töltések sűrűségét a Boltzmann- 
egyenlet határozza meg

P,(r) = p„ exp Z*
H r)  -  Vn 

kT
(24)

ahol V0 a potenciál értéke a végtelenben, és IK(r)- Vn 
eleget tesz a Poisson-egyenletnek

P,(r> = Po 1 + Z*
H r )  -  V0

ITT
(29)

A teljes potenciálra vonatkozó Poisson-egyenlet: 

V2[H r )  -  K0] =

= -4  7t e2[p (r)  -  p,.(r)J + 4 Jt e1 ZS (r) 

ami (28) és (29) felhasználásával átírható 

V2[ K r)  -  K0] -

-  4 7t e2 p0[ K »  -  V̂ J

= 4 Jt e2 Z 8 (r)

P -  K
----------v
2

kT

P - K ,
+ z*

kT

(30.a)

(30. b)

alakba, ami egy Yukawa-típusú egyenlet, amelynek meg
oldása H r ) -  V0 = Ze2e xp (-a r)/r, ahol

a- =
4n  ez p0

kT

(

2

P -  v0
kT

T ÍP -'P o
+ Z*

kT

(3D

Maxwelli határátmenetben ( p -  V J /k T  —> -°°  és 
~ 2, tehát

V2[Pí(r)  -  = 4rt e2Pí(r), (25)

ahol e az elektron töltése. A töltések semlegesítéséhez a 
végtelenben p,(°°) = p(°°) = p0 az elektronsűrűség a vég
telenben. A töltésekre vonatkozó normálási feltétel:

a 2
max

4 n e2 p () 

kT
(1 + Z*). (32)

A szilárdtest határátmenetben ( \ i - V j / k T  —» +°o és 
F-u2/F\n ~ ik T / ( \ í— VJ, tehát

Jt J [p (r)  -  p ,(r)j rH lr  = Z. (26) oc:
6 te e1 p ()

P -  K
(33)

A Debye-Huckel-elmélet a (19.b)-ben és (24)-ben meg- (lásd Cb. Kittel: „Bevezetés a szilárdtestfizikába”). Ezzel 
adott sűrűségek linearizálásával kapható, azaz zárjuk a TFD- és DH-modellek alapismereteinek bemuta-
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tását, további ismeretek a [4] és [5] hivatkozásokban, vala
mint az ott hivatkozott művekben találhatók.

A hőmérséklet- és sűrűség-függő TFD és DH nem ké
pesek leírni a forró plazmában zajló abszorpciós folya
matokat. A TFD- és DH-modellek kiindulópontul szolgál
hatnak részletesebb kvantumszámításokhoz, az általuk 
jósolt elektromos potenciálokkal. Egy ilyen számítást 
végzett Zink [6], aki kiszámította az elektronszinteket a 
hőmérséklet- és sűrűség-függő TFD-modellben, majd 
ezeket alkalmazta az átmeneti mátrix elemeinek és a fo- 
toabszorpció számításakor. Zink modelljét nevezhetjük 
Thomas-Fermi-Shell (TFS) modellnek. A forró plazmák 
kvantummechanikai kezelésének következő lépését e 
cikk szerzője tette meg, a TFS-állapotot kiindulópontul 
használva a forró plazmák egy teljes, hőmérséklet- és 
sűrűségfüggő önkonzisztens modelljéhez [7]. Az elekt
ronszintek betöltöttségénél mind a TFS-, mind a teljes 
önkonzisztens modell az átlagos atom (AA) koncepcióját 
alkalmazza, ami azt feltételezi, hogy lokális termodinami
kai egyensúlyban az elektronszintek a Fermi-statisztiká- 
nak megfelelően vannak betöltve. Alább bemutatjuk az 
AA-megközelítés alapjait.

Reprezentálja a plazmát egy központi ion, amely rész
legesen ionizált lehet, és legyen a rendszernek néhány 
kötött állapota e, sajátenergiákkal és g, statisztikai súlyok
kal. Egy szint betöltöttségét

Pt =

________ Sí_______

exp[(e( -  \ i ) /k  7"] + 1
(34)

p"(r) = Y , (37)
i

ahol az összegzést az összes kötött állapotra végezzük. 
Thomas-Fermi-közelítésben a szabad elektronokra vo
natkozó elektronsűrűség:

pA>) = (2 m k 7)3/21 [ JVCr), t) ( r ) ] , (38)
bs

ahol /|/2 egy nem teljes 1/2 indexű Fermi-Dirac-integrál, 
amely a következő:

U « r ) , n ( r ) ] - f  , <39)
xir) e xp [í- rj(r)J + 1

ahol X (r) = -  V(r)/kTés r|(r), mint a (19.a) egyenletben. 
A |ü Fermi-szintet az a normálási feltétel határozza meg, 
hogy az összes kötött és szabad elektronnak az ion-göm
bön belül kell lennie, azaz

4 7t j [p6( r )  + p A » ]  r2 d r = Z. ^ )
0

A V(r) potenciál, melyben az elektronok mozognak V(r) 
= -Z /r+  VeL(r)+  l/,r [p(r)], ahol a klasszikus elektron/ 
elektron részt a

V2V J r)  = -4  ti [ p h(r)  + p r( r ) ] (41)

adja. Az i  index az n és l  kvantumszámokat, vagy spin
pálya kölcsönhatás esetén az n, l, j  kvantumszámokat 
jelentheti. A kötött állapotok megfeleltethetők egyelekt- 
ron-hullámfüggvények egy halmazának, amelyek radiális 
részét a Schrödinger-egyenlet határozza meg

d27?„,(r) ^ 2 d R J r)  ^

ahol V(r) az összes (kötött és szabad) elektron figyelem- 
bevételével kapott önkonzisztens potenciál. A (35) 
egyenlet mértékegységei atomi egységek (au).

Az e sajátenergiákat meghatározó határfeltételek az ra 
ion-gömb sugárnál adottak.

dK.Ár») _ (
d r

vagy

W  = o.

Egy elszigetelt atom esetében, amelyre r0 —> °° a két 
határfeltétel azonossá válik, és ugyanazt a sajátenergiát 
jósolja. Véges sűrűség esetén, az első és második határ- 
feltétel egy sáv alsó és felső határát adja. A kötött állapo
tokra vonatkozó elektronsűrűség:

(36.a)

(36.b)

Poisson-egyenlet, és a Via kicserélődési részt a lokális 
kicserélődési kölcsönhatás adja.

A (34)-től (4 l)-ig  terjedő egyenletek a plazma ön
konzisztens AA-modelljét definiálják, ami izolált, zérus 
hőmérsékletű atom esetén visszaadja az atom önkon
zisztens Flartree-Slater-modelljét. Véges hőmérsékleten 
a modell fiktív, mivel az elektronszintek betöltöttségé- 
re tört számokat ad. Emiatt véges hőmérsékleten a mo
dell csak bizonyos fokig használható, amennyiben a 
sugárzó plazma-ionok statisztikus átlagát helyesen jó
solja. Valóban, megmutatható, hogy az AA-modell ent
rópiája maximális, és a konkrét fizikailag reális elekt
ronkonfigurációk az AA-modell elektronpopulációihoz 
nagyon hasonlóakat valósítanak meg. A plazmasűrűség 
hatását az AA-modellben könnyen figyelembe vehet
jük, ha a szabad elektronok hatását belevesszük az 
önkonzisztens eljárásba, és megfelelő határfeltételeket 
rovunk ki a kötött állapotokra, ami az elektronszintek 
sávokká való kiszélesedését és a kontinuum felé tartá
sát eredményezi [7].

Az AA-modell megfelelő a forró ionizált plazma termo
dinamikai tulajdonságainak leírására, de nem alkalmas a 
fotoabszorpció kiszámítására. Ez azért van, mert az AA- 
modell nem adja vissza megfelelően a többelektron-rend- 
szer minden, a sugárzási átmenetekhez kapcsolódó kvan
tumállapotát. A fotoabszorpció kiszámításához túl kell 
lépni az AA-elméleten, fizikailag reális többelektron-álla- 
potok bevezetésével, melyek statisztikus átlaga vissza 
kell adja az AA-elméletet, majd ezen állapotokat kell a 
sugárzási átmenetek kiszámításakor használni. Ennek az
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eljárásnak „detailed configuration accounting” (DCA) a 
neve, amit talán „részletes konfiguráció számításinak 
fordíthatunk. Minden n l- r í l ' egyelektron-átmenethez, 
amelyhez az AA-modell egy spektrumvonalat jósol, a 
DCA spektrumvonalak egy csoportját rendeli, és ezzel 
sokkal valósághűbb leírását adja a forró plazmák fotoab- 
szorpciós folyamatainak [8, 91.

A forró ionizált anyagban terjedő fotonok csillapítása 
a fotoabszorpcióból és a szórásból származik. Magát a 
fotoabszorpciót két részre oszthatjuk, vonal-abszorpció, 
vagy kötött-kötött átmenet, és szabad-szabad átmenet, 
vagy inverz fékezési sugárzás. Röviden körvonalazzuk 
ezeket a folyamatokat. Az AA-közelítésben egy eH/+ hv 
—» e„T átmenethez tartozó abszorpciós hatáskereszt
metszet:

a(/?v) = a p  ,A v (n ' / ')  bv  — -— x
3 Jnl 21+1 (42)

x Ql (nl, r í  / ')  biil_iii.r (hv'),

ahol a  a finomszerkezeti állandó 1/137, pnl a kiindulási ál
lapot betöltöttsége (34. egyenlet), A v jelöli a végállapot el
érhetőségét, amit 1 —p„i/g„i alakba írhatunk, 0 ( ni, r í l r) a 
dipól átmeneti mátrixelem, ami

r0
Q (n l,r f = j Rnl( r) R,nXr) rí d r (43)

0

és b(bv) a vonal alakját leíró egyre normált függvény,

J b „ , ^ r (.bv')d(bv') = 1.

A spektrumvonal alakját leíró függvény bonyolult 
mennyiség, több komponense van. Többek között a ter
mészetes vonalszélesség, ami Lorentz-görbét, a Doppler
kiszélesedés, ami Gauss-görbét ad. Továbbá tartalmazza 
az elektron-ütközésekből fakadó kiszélesedést ami Lo- 
rentz-görbe, és a Stark-kiszélesedést ami a szomszédos 
ionok perturbáló hatásából ered, és saját karakterisztikus 
alakja van. E cikknek nem célja a spektrumvonal alakját 
leíró függvény tárgyalása, e témában lásd a [10, 11] hivat
kozásokat.

Meg kell jegyeznünk, hogy a (42) egyenlet csak egy 
egyszerű AA-képlet egy spektrumvonalra, és mivel az 
AA-közelítést alkalmazza, fiktív. Valódi plazmánál szük
ség van az AA-vonal közelében lévő n l —> r í  / ' vonalak 
teljes csoportjára, amelyeket a vonalkiszélesedés vagy 
összemos, vagy nem. A spektrumvonalak részletesebb 
számításához túl kell lépnünk az AA-modellt és a DCA- 
módszert kell használnunk.

A fotoionizáció hasonlít a kötött állapotok közötti át
menethez, kivéve, hogy a végállapot a kontinuum. Itt a 
spektrumvonal alakját leíró függvényt a végállapoti álla
potsűrűség helyettesíti. A végállapoti állapotsűrűség és a 
kontinuum hullámfüggvények megfelelő normálása nem 
egészen egyszerű feladat, és az eredmény nem egyezik 
az ion-gömb és a Debye-Huckel-típusú modellekben. Az 
ion-gömb modellben WKB-közelítésben egy / parciális
hull á m á 11 a p otsű rűsége

p , ( t í - l j { 2 [ e - w r ) ] - « ^ r v  « «

ahol ri és rn sorrendben a belső forduló sugár és az ion
gömb sugara és £ a kontinuum állapot energiája. Ha az 
ion-gömbön belül a R jir )  radiális hullámfüggvényt 1-re 
normáljuk, akkor a megfelelő kontinuum hullámfüggvény

Fu (r)  = [P/(£)]l/2)?í£(r ) .  W5)

Könnyű belátni, hogy abban a határátmenetben, melyben 
az ion-gömb sugara a végtelenhez tart, és amely egyben 
a Debye-Huckel-limit, azt kapjuk, hogy

2 k 
n J,{k r - 8 u ) ’

(46)

ahol ja  szférikus Bessel-függvény, ka  hullámvektor, és 8 a 
fázistolás. A fotoionizációt, csakúgy mint a spektairnvona- 
lakat, a DCA-közelítésben kell számolni, amelynek hatása, 
hogy az AA-modell alapján számolt n i fotoionizációs él he
lyébe az ni DCA fotoionizációs élek egy csoportja lép.

A szabad-szabad átmenetekből, vagyis inverz fékezési 
sugárzásból eredő elnyelésre az AA-modell megfelelő. A 
klasszikus Kramer-féle hatáskeresztmetszetet a kvantum
korrekciókat leíró úgynevezett Gaunt-faktorral megszo
rozva a hatáskeresztmetszet:

do/y(hv) = z ’ ei a  — í—  gf/(k k.) /(£,) d£ (47)
3>/3 ( b v y S [ " ‘

ahol /(£ ) a központi ion ion-gömbjében lévő szabad 
elektronok energiaeloszlása, és g a szabad-szabad 
Gaunt-faktor amely a szabad elektronok kezdeti és végál
lapoti hullámvektorainak függvénye. Az inverz fékezési 
sugárzás esetén legfontosabb alacsony fotonenergia li
mitben a szabad-szabad Gaunt-faktor

g/J[kl k \ = k.kf Y^ d + 1) sin2[ 8 ,(£) -  8 ,(fe)l, (48)

ahol 8 a fázistolás a hullámvektorok egysége az inverz 
Bohr-sugár, és k a kezdő és vég kontinuum-állapot hul
lámvektorainak átlaga.

A teljes abszorpciós hatáskeresztmetszet a fent vázolt 
tagok összege, és a következőképen írható:

o ( b v )  = o l,h( h v )  + o'-A(/?v) +

+ o f/ ( b v )  + a sc( b v }  + a '* “ r( h v ) ,

ahol a tagok sorrendben a kötött-kötött, kötött-szabad, 
szabad-szabad, és szórási átmenetek, valamint a csak 
nagyon magas hőmérsékletű relativisztikus plazmában 
előforduló párkeltés hatását írják le. A sugárzási transz
portot meghatározó Rosseland-féle közepes opacitás 
függ a kiszámított abszorpciós hatáskeresztmetszet pon
tosságától. A következő fejezetben a Napra, a Cepheida 
változócsillagokra és a Z-pinch plazmákra számított foto- 
abszorpciós adatokat mutatunk.
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hőmérséklet

energiaprodukció

1. ábra. A csillagbelsők néhány fizikai tulajdonsága Uben számításai 
alapján).

A  Nap összetétele

1. táblázat

z mól arány Z mól arány

1 9,1911X10"' 15 2,5000 X lO '7
2 7.9428X10"2 16 1,4360 x lO "’
6 4,3405x10"' 17 2,8000x10"'
7 8,6592x10"'' 18 3,3700x10""
8 7,2029x10" 20 2,0400x10""

10 8,6610 x  10"'' 24 5,0000x10'
11 1,8900 x lO "1’ 25 2,5000 x lO "7
12 3,3680x10"'' 26 4,2190 x lO "’
13 2,6200x 10"" 28 1,5800x10""
14 3,1450x10"''

Asztrofizikai és laboratóriumi plazmák 
opacitásai

A Nap nagyszerű esettanulmány az opacitás-számítá- 
sokhoz, a széles hőmérséklet- és sűrűségtartomány miatt, 
amit a középponttól a fotoszféráig a plazma tulajdonságai 
bejárnak. A Nap és a többi normál csillag elsődleges 
energiatermelő folyamatai:

vagy
p+p  —» D2 + é  + v(.

p+ e +/> —> D2 + v (, (minden 400-ból egy).

Néhány egyéb reakció:
D1+p —> He3 +Y,

He3 + He3 —> He3 + 2p.
A fönti proton-proton reakciók energia-kibocsátása kö
rülbelül 1 pj protononként, és a kibocsátott energiának 
körülbelül 2%-át viszik el a neutrínók. A maradék a köz
ponti zónában marad, ahonnan a foton diffúzióval szállí- 
tódik a külső rétegek felé. A felszín közelében, ahol a 
hőmérséklet körülbelül 80 eV (13 aj) az energiatransz
port konvektíwé válik. Az energiatermelés sebessége, az 
energiatranszport és a hidrosztatikai egyensúly együtt

2. ábra. Az opacitás a Nap középpontjában, kT=  1285 eV (-200 aj).

3. ábra. A Nap opacitása 0,5 r/R-nél, kT=  306,5 eV (-50 aj).

4. ábra. A Nap opacitása a felszín közelében és beljebb

határozzák meg a csillag belső szerkezetét. Az 1. ábra a 
csillagbelsők néhány fizikai folyamatát szemlélteti.

Az 1. táblázatban a Nap, jelenlegi legjobb becslése
ken alapuló összetételét (az elemek eloszlását) láthatjuk. 
Bár a héliumnál nehezebb elemekből arányaiban nagyon 
kevés van, ezek a nehéz elemek domináns szerepet ját
szanak az opacitás meghatározásában. A 2. ábra a Nap 
közepének frekvenciafüggő opacitását mutatja. Evidens, 
hogy egyedül a hidrogén-hélium keverék alábecsüli a 
Nap opacitását. Ez még inkább így van a központ és a 
felszín között félúton, ahol a hőmérséklet 300 eV (-50 
aj), mint az a 3■ ábrán látható. A 4. ábra azt mutatja, 
hogy a spektrumvonalak egész a felszínig megőrzik fon
tosságukat. Mivel a Rosseland közepes opacitás érzékeny 
az alacsony abszorpciójú régiókra, a spektrumvonalak 
alakjának pontossága nagy hatással van a kiszámított 
Rosseland közepes opacitásra, és ezzel megnehezíti a
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ß
5. ábra. A mikrofér vas plazmában kT=  306,5 eV (—50 aj), homogén 
vasban és a Napra jellemző elegyben.

6. ábra. A Nap Rosselantl-féle közepes opacitása.

A Cepheidák összetétele

2. táblázat

z mól arány Z mól arány

I 9,0715 x lO "1 11 1,4260x10""
2 9,1379xl0“2 12 1,7947x10“''
6 2,8844x10"' 13 1,1860x10“"
7 8,0167 x  10"’ 14 2,2774x10“’
8 6,3679x10"' 18 2,3840x10“’

10 3,5881 x  10"' 26 3,6935x10“’

Nap opacitásának meghatározását. Az 5. ábra a vonal
alak kiszámításának néhány részletét illusztrálja. Az ábra 
a mikrotér eloszlást mutatja k.T = 306,5 eV (-50 aj) hő
mérsékletű vasra a Napnak megfelelő feltételek mellett és 
homogén vas-plazmában. Tisztán látható, hogyan befo
lyásolja a Nap gázkeveréke a keverék egyik komponen
sét. A 6. ábra a Rosseland közepes opacitást mutatja a 
felszíntől a középpontig. Megjegyzendő, hogy minden 
hőmérséklethez a megfelelő sűrűséget társítottuk.

A Cepheida változócsillagok opacitása sokkal nagyobb 
kihívást jelent, mint a Napé. A klasszikus Cepheidák v i
szonylag nagy tömegű (5—10 Nap) és igen fényes (10 * 
Nap) csillagok, amelyek emiatt távoli galaxisokban is 
észlelhetők. Itt egy nagy, alacsony sűrűségű csillagburok- 
kal állunk szemben, amelynek pulzációs periódusa bo
nyolult összefüggésben áll a Rosseland-féle közepes opa- 
citással. A 2. táblázat a KingIVa, melyet a Cepheidák 
tipikus képviselőjének fogadunk el, elegyének elemel
oszlását mutatja. A 7. ábrán a Rosseland közepes opaci-

7. ábra. Egy tipikus Cepheida változócsillag, a KingIVa opacitása.

8. ábra. A germanium áteresztőképessége kT  = 76 eV (~I2 aj), 50 kg/nr', 
d =  3,2x10“’ m.

9. ábra. A vas áteresztőképessége kT = 22 eV (3,5 aj), 10 kg/nv’ , cl = 
5x 10"’ m paramétereknél.

tást és néhány újabb számítást mutatunk. Az ábra a köze
pes opacitás tekintélyes hullámzását mutatja az alacsony 
hőmérsékletű tartományokban, amelyek meghatározzák 
a Cepheida pulzációs periódusát. Jelenleg az asztrofizika 
egyik legnagyobb kihívása kiszámítani az opacitásokat, 
melyek a megfigyelésekkel egyezően jósolják a pulzációs 
periódusokat.

A forró plazma opacitásának tárgykörében laborató
riumi méréseket csak mostanában végeztek. A 8. ábrán 
76 eV (12 aj) hőmérsékletű és 50 kg/m ' sűrűségű germá- 
nium-plazma mért áteresztőképességét hasonlítjuk össze 
az elméleti számításokkal [12]. A plazmaminta vastagsága 
3,2x10“’ m volt, és a kísérletet a plazma átvilágításával, 
és az áteresztőképesség mérésével végezték. Meg kell 
jegyeznünk, hogy a kísérletek az érdekes tartományok-
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(1,6) (16) fotonenergia, keV (aJ) (16000) (160000)

10. ábra A kripton kT= 600 eV (-100 aj), lO20 cm“'  ionsűrűségnél, LTE- 
és nem-LTE-állapotban. A két alsó görbe 2 keV-os (320 aj) külső 
Planck-fluxus hatását mutatja.

nak általában csak kis részét fedik le. A 9. ábrán az el
méleti és kísérleti eredményeket vetjük össze vas-plaz
mára a 22 eV (3,5 aj) hőmérsékleti régióban.

Végül a fotoabszorpciós számítások egy olyan példáját 
mutatjuk, amelynél a plazma nem szükségképpen van a 
lokális termodinamikai egyensúly (LTE) állapotában. 
Ilyen feltételek jellemzőek a Z-pinch plazmákra. A 10. 
ábrán néhány opacitásgörbét mutatunk olyan kripton- 
plazmára, amelynek szabad elektron hőmérséklete és 
sűrűsége 600 eV (-100 aj), illetve 10w m '\  Az ábrán 10“ \  
10"2 m sugarú hengeres, LTE- és nem-LTE-állapotú plaz
mák számított opacitásai láthatók. Szintén bemutatjuk 
egy 2 keV-os (320 aj) külső sugárzási esemény hatását. A 
nem-LTE-állapot opacitásait egy mostanában publikált 
modell [13] alapján számítottuk. Mint az ábrából kitűnik,

az LTE- és nem-LTE-állapotok között jelentős különbség 
van. Emiatt alapvető, hogy a Z-pinch plazmák termodina
mikai tulajdonságait jól megértsük.

Összefoglalás

A forró plazmák fotoabszorpciójának kiszámítása, je
lenlegi ismereteink szerint, a kvantummechanika szinte 
minden aspektusát magába foglalja. A közepes Z  rend
számú, részlegesen ionizált plazmák spektrumvonal-szer
kezetét meghatározó, nagyszámú kvantumállapot megfe
lelő figyelembe vétele különösen nehéz. Emiatt a plazma 
elméleti modellezése csak a kezdő lépéseknél jár, és vá
rakozással tekintünk a közeljövő fejlődése elé.
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HERMAN ÁKOS
1938 -  2002

A műszaki és természettudományos értelmiség számos 
tagja, akik fontosnak érezték a naprakész informáltságot 
a modern tudomány és csúcstechnika problémáiban, 
hálával, tisztelettel és szeretettel búcsúznak az egykoron
volt Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár 
nemrég nyugalomba vonult főigazgatójától.

Herman Ákos Miskolcon született, Budapesten tanult, 
Moszkvában szerzett mérnöki diplomát. Hazatérve a Hír
adástechnikai Kutatóintézetben és annak leányvállala
taiban végzett informatikai fejlesztőmunkát. Műegyetemi 
doktor és a műszaki tudományok kandidátusa lett, meg
kapta a Puskás Tivadar Díjat (1968). Tagja volt az MTA 
Elnöki Informatikai Bizottságának, a Híradástechnikai 
Egyesület elnökségének, elnöke volt az Eötvös Loránd 
Fizikai Társulat Vákuumfizikai Szakcsoportjának. 1993- 
ban lett az Országos Műszaki Információs Központ és 
Könyvtár főigazgatója, onnan vonult nyugalomba 2002- 
ben. Amikor a nagyvilágban kibontakozott az informati

kai forradalom, amikor legfőbb érték lett a naprakész 
információ, idehaza a kutatóknak és fejlesztőknek kevés 
pénz jutott mindennek nyomonkövetésére. Ebben a kriti
kus 1990-es évtizedben az OMIKK adott megoldást: kitel
jesítette munkakörét, felfejlesztette elektronikus adatbázi
sát és szolgáltatásait. Kompaktdiszken kezünkbe adta 
Gábor Dénes, M illner Tivadar, a marslakók életét-mun- 
kásságát bemutató anyagokat. Amikor hirtelen új infor
mációra volt szükségünk, az OMIKK-ba siettünk. Közben 
Herman Ákos az informatikai forradalomra nevelte a fia
talokat az Eötvös Egyetem könytártudományi-informa- 
tikai szakán.

Élete utolsó időszakában aggodalommal figyelte az 
OMIKK kiköltöztetésére-átköltöztetésére-megszüntetésé- 
re-beolvasztására irányuló szándékot. E probléma áthi
dalására—megoldására törekvő erőfeszítés töltötte ki élete 
utolsó hónapjait. Most, február utolsó napján eltávozott 
egy másvilágba. Itt nagyon hiányozni fog nekünk.
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A FIZIKA TANÍTÁSA Rovatvezető: Újvári Sándor
Lánczos Kornél Gimnázium, Székesfehérvár

TEMELIN ÉS A HÉTLÁBÚ ZSIRÁF

Előzmények

A hosszú ideje húzódó problémák és a történtek arra 
vallanak, hogy a temelini atomerőmű körül folyó vita nem 
annyira tudományos-technikai, mint inkább politikai 
akció Csehország ellen. Jörg Haider, az osztrák FPÖ (Sza
badságpárt) vezetője, a temelini atomerőmű problémájá
ban pártja mentőövét látta, Temelin „hibáit” kihasználva 
százezrek szavazatát állította maga mellé. Ezt felhasznál
va Csehország EU-ba való belépését akarta megvétózni.

Zeman cseh kormányfő minden feltételt (az EU által 
megszabott biztonsági előírásokat) elfogadott és Schüssel 
osztrák kancellárral több -  véglegesnek számító -  megál
lapodást kötött a problémák rendezéséről. Ezt figyelembe 
véve, úgy látszik, hogy az osztrákok nagy része olyan do
logról nyilatkozik (szavaz), melyet feltehetőleg nem ala
poz meg tényszerű szakmai tudás. Közben Schröder 
német kancellár leszögezte Zemannal folytatott megbeszé
lése során, hogy a temelini atomerőművel kapcsolatos 
nézetkülönbségek sem képezhetik akadályát annak, hogy 
a Cseh Köztársaság csatlakozhasson az Európai Unióhoz.

Az igazi feszültség Temelin miatt az osztrák kormány
ban van, mégpedig a Néppárt és a Szabadságpárt között. 
Az FPÖ tevékenysége akadályozza az ügy lezárását, de 
mivel kezdik belátni a vita folytatásának értelmetlensé
gét, másik témát keresnek, amivel szavazatokat nyerhet
nek a közeledő választásokhoz.

Kérdéseink:
• Miért van lehetőség arra, hogy politikusok -  a legitim 
szakértők, felett, őket megkerülve -  szakmai kérdésekben 
döntsenek?
• Hogyan lehetséges, hogy állampolgárokat tudományos 
szakmai kérdésekben döntésre (szavazásra) késztethet 
politikus, illetve politikai párt, anélkül hogy ehhez megfe
lelő, tényszerű háttértudást biztosítanának?
• A nemzetközi szakmai szervezetek miért nem képesek 
közérthető és határozott módon állást foglalni a médián 
keresztül is olyan kérdésekben, amely a közvéleményt 
foglalkoztatja?
• Miért nem foglalkoztat a média olyan szakembereket, 
akik a tudományos kérdéseket érintő közléseket szakmai
lag ellenőriznék?

Politika -  média -  science
A jelenlegi helyzetet -  úgy tűnik -  leginkább ez a sor

rend jellemzi. Szokássá vált, hogy a politikusok a médián 
keresztül befolyásolják a lakosságot, akik az így kapott 
„igazságok” alapján tisztán tudományos kérdéseket dönt
hetnek el a szavazatukkal.

Nézzük a jelenséget részletezve! Vegyünk egy hatalom
ra vágyó -  akár szélsőséges politikusjelöltet. Ha jó takti
kus, tudja, hogy a felfokozott érzelmek képesek hatékony

közösségeket teremteni. Ehhez a legjobb talán a gyűlölet 
és a félelem. (Ismerjük a klasszikus régi sémákat.) Ez 
azonban itt, Európa szívében már nem olyan divatos, így 
új, modern ellenségképeket kell találni, amelyek inkább 
illeszkednek a jelenkor aggodalmaihoz.

Atomkorszak-radiofóbia? Nemzetiségi problémák? Sze
rencsésen összeköthetők! Egy szomszédos ország közeli 
atomerőműve ideálisan a félelem és a gyűlölet gócpontjává 
tehető. A program világos: minden eszközzel meg kell aka
dályozni az atomerőmű beindítását, üzemeltetését! A fé
lelemkeltéshez kéznél van a rémhírekkel -  csernobili hisz
tériával -  táplált lakosság nukleáris műveltsége/művelet- 
lensége. A média nem tud ellenállni az efféle hírek leközlé- 
sének! Innentől a folyamat öngerjesztő. Egyre több ember 
hall róla, egyre többeket érdekel, még kapósabbakká vál
nak a róla szóló hírek és máris mindenki erről beszél.

A politikus még lendületesebben képviseli az ügyet: 
lobbizik, ügyeskedik, egyre erőteljesebben befolyásol, s 
erre már van is alapja, hiszen tömegek véleményét képvi
seli. A néhány valódi szakértő szava nem hordoz igazi 
szenzációt, így lényegében nem is hallatszik.

Megvan tehát a rettegő/forrongó embertömeg. Már 
csak az élére kell állni és ügyes szörfösként meglovagolni 
a tömeg erejét. A politikusjelölt egyszerre a miniszterel
nökség kapujába kerülhet, s közben -  talán észrevétlenül 
-  a felhecceit emberek szigorúan szakmai kérdéseket lát
nak, melyeket szavazatukkal el is döntenek.

De ezt a tudást nem fizikaórán szerezték, hanem a 
sajtó szenzáció rovataiból.

Jó-e a világunknak ez a koreográfia? Van-e más lehe
tőségünk? Igen, talán a fordított sorrend jobb lenne.

Science -  média -  politika
Tanuljuk meg, tanítsuk meg társainknak is a döntés- 

helyzeteink alapjául szolgáló ismereteket és legyünk 
okosabbak politikusainknál. Egyszerű választópolgár
ként, de újságíróként is legyen elegendő tudásunk és 
önfegyelmünk ahhoz, hogy a természettudományos kér
déseket érintő híradásokat kellő kritikával fogadjuk, illet
ve így továbbítsuk. Ezzel arra késztetnénk az önjelölt 
„vezetőket” , hogy sikerük csak tudományosan védhető 
ügyek felkarolásával legyen/lehessen.

Talán elérhetjük azt is, hogy a gyors sikert és támoga
tottságot szinte kizárólag szem előtt tartó politikus kény
telen legyen a jó ügyet támogatni, és így -  ha máshogy 
nem is -  legalább akaratán kívül a választóit szolgálni.

Utóirat: A címben szereplő hétlábú csak a képzelet szü
lötte és mindössze a figyelem felkeltésére irányult. Aki e 
nélkül is elolvasta volna írásunkat, attól elnézést kérünk. 
(Aki meg csak ezért, nos reméljük, ő sem bánta meg...)

Budapest, 2002. február
Lauder Gimnázium science&média csoportja
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A TUDOM ÁNY TANITASA AZ UJ ÉVEZREDBEN

A huszadik században az emberi társadalom, sőt az 
egész bolygónk életének alakításában döntő szerephez ju
tottak a műszaki és természettudományok. Ebből adódó
an sok vonatkozásban javult ugyan az emberek életének 
minősége, ugyanakkor azonban káros hatások is érvénye
sültek, többek között egyes országok kormányainak önző 
és hegemóniára törő politikájának eredményeképpen.

A közeljövőben ezen hatások befolyása a világpolitikai 
helyzetre és az egyes emberek életére még csak fokozód
ni fog. Nem tagadható, hogy a tudomány és technika új 
vívmányai növekedett kockázatokkal is szembesítik a 
társadalmakat, sőt az egész bioszférát.

A fenti megállapítások tanulságait levonva, szükséges
nek ítéljük egy új „társadalmi szerződés” létrejöttét a ter
mészettudományok és a társadalom között. Ezen szerző
dés végső célkitűzése annak biztosítása, hogy minden 
állampolgár olyan fokú tájékozottsággal rendelkezzék a 
tudományok lényegéről és aktuális állásáról, mely képe
síti mindennapi állampolgári életében felelős és szaksze
rű döntésekre, az ezeknek megfelelő cselekvésre, vala
mint részvételre komolyabb társadalmi és globális prob
lémák megoldásában.

Fentiekhez hasonló javaslatok és felhívások az elmúlt 
évtizedben már számos konferencián, több intézmény és 
sok politikus részéről hangzottak el, például 1992-ben 
Rio de Janeiróban, az UNCED alkalmával, vagy 1999-ben 
a budapesti „Tudomány napja” alkalmából a természettu
dományokról rendezett Világkonferencián.

Lássuk a konkrét problémákat.
Komoly hiányosságok tapasztalhatók a sok országban 

jelenleg folyó középiskolai (természet)tudományos kép
zésben, de úgyszintén az egyetemi szakember- és tanár
képzés első két évfolyamának szintjén. Sok diák még 
egyetemi tanulmányainak végén sincs tisztában alapvető 
fogalmakkal, nem gondolkodik és dönt az elvárható in
tellektuális szinten, sőt tudományellenes hozzáálláséinak 
bizonyul a tesztek alapján.

Ebben a helyzetben életfontosságúnak látszik, hogy a 
természettudományok oktatásában majd minden vonatko
zásban mélyreható változtatásokra kerüljön sor. Változni
uk kell az oktatás célkitűzéseinek, a tanított anyagnak, az 
oktatás módszereinek, szervezeti formáinak, a kiértékelés 
módszereinek, az oktatástechnika eszközeinek.

Ma már a tudomány művelése nemcsak szociális-kul
turális tevékenység, hanem a termelés technikáját -  és 
így az egész emberiség fejlődését is -  döntő mértékben 
determináló tényező. Ha pedig ez így van, akkor ezen új 
szerepkörének megfelelő módon kell tanítani: a (termé
szet) tudományok tanítása nem korlátozható speciális 
tudás és készségek közlésére, fogalmak és laboratóriumi 
módszerek ismertetésére.

2001. február 5. és 9. között 14 spanyol anyanyelvű ország részvételével 
a fenti című szimpóziumot rendezték Havannában. Az ott elfogadott zá
ródokumentum kivonatát közölte a Connect, az UNESCO lapja 2001. 5-4. 
számában. A teljes, spanyol nyelvű dokumentum elolvasható a Connect 
honlapján: www.unesco.org/education/educprog/ste/index.htrnl. Az an
gol nyelvű cikket Haiman Ottó fordította.

A változás lényeges elemeinek a következőket tekintjük:
1. A tudományok tanításának ember-központúvá kell 

válnia: hangsúlyoznia kell az általános emberi kultúra 
kialakításában játszott szerepének fontosságát és külön 
figyelmet kell szentelnie a tudományos-technikai ismere
tek gyarapodásával összefüggő etikai problémáknak.

2. Rá lehet mutatni arra, hogy kijelölhető a problémák, 
fogalmak, fogalmi törvények és elvek olyan köre, amely a 
tudomány és technika különböző ágainak egyaránt alapjá
ul szolgál. Ez a tény egyben azt is indokolja, hogy már az 
iskolában is sor kerüljön interdiszciplináris jellegű munká
ra, továbbá reményt kelt az emberi kultúra ismeretanyagá
nak és dimenzióinak integrálhatósága tekintetében.

3. A tanítás minden szintjén be kell mutatni a tanulók
nak a modern tudományos kutatásra jellemző gondolko
dási és viselkedésiformákat.

4. A tanulókban ki kell alakítani az emberi (és környe
zeti) problémákkal való szembesülés során érvényesítendő 
kritikus és megfontolt hozzáállást, amelynek további jel
lemzői a felelősségteljesség, az emberi szolidaritás vállalá
sa, valamint a változások szükségességének elfogadása.

Meg kell állapítanunk, hogy sok tudományág tanításá
nak alapjául szolgáló tanterv, de a tantermi oktatás gyakor
lata is évtizedekkel elavult. A korszerűsítésnek tehát nagy 
figyelmet kell szentelni egyrészt a tanszemélyzet előzetes 
felkészítésélten, másrészt a folyamatos továbbképzésben.

Külön hangsúlyozandó annak fontossága, hogy a je
lentősebb problémák tanulókkal végeztetett elemzésénél 
egyéni és szociális aspektusok egyaránt vizsgálandók. 
Ugyanolyan fontos az is, hogy a korszerűsített oktatás 
keretében elvégzett gyakorlati munka is a tanulók álta
lános problémamegoldó készségét és a kritikai gondol
kodásra való képességét fejlessze.

A számítógépek különleges szerepének a korszerű 
tudományban és technikában megfelelő fontosságot, 
illetve hangsúlyt az oktatásban is biztosítani kell.

A kalkulátorok alkalmazását az oktatásban szorgal
mazni szükséges, azonban csak a fejlettségi szintjük fi
gyelembevételével; elsősorban azoknak a gondolkodási 
és számítási készségek fejlesztése érdekében, amelyeket 
fentebb már kiemeltünk és anélkül, hogy meglévő gon
dolkodási és számolási készségeik emiatt elsorvadnának.

A fontosabb tömegkommunikációs eszközök és rend
szerek (rádió, TV) eddiginél nagyobb mértékű igénybe
vételét -  tanulók és tanárok részéről egyaránt -  szorgal
mazni kell, különösen olyan tantárgyakban, amelyeknél 
a szocio-kulturális aspektusok fokozottak.

A tanulók tudományos tevékenységének támogatása 
különböző szintű akciók szervezésével és munkacsopor
tok létrehozásával fontos feladatkör, amelyekben nélkü
lözhetetlen az oktatásügyi minisztériumok, a kormányok 
és nemzetközi szervezetek részéről nyújtott segítség vagy 
támogatás. Különösen fontos és aktuális akcióterületek
nek minősül szerintünk az oktatási reformok három alap
vető feladatköre: a munkába lépés előtti, majd a folyama
tos tanárképzés, az iskolai tudományos munka és az is
kolai oktatási gyakorlat kérdései.
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HIRES MAGYAR TERMESZETTUDOSOK A 20. SZAZADBAN
Szabó Tímea

KLTE Bolyai János Kutatási Ösztöndíjas 
Ungvári Állami Tudományegyetem, Elméleti Fizika Tanszék 

Hadházy Tibor, Szabó Árpád 
Nyíregyházi Főiskola Fizika Tanszék

A kis magyar nép világviszonylatban elismert tudóso
kat, feltalálókat adott a világnak.

Ebben az írásban, világhírű magyar és magyar szárma
zású tudósok elismertségét szeretnénk bemutatni. Csakis 
azokról a tudósokról emlékezünk meg, akik a történelmi 
Magyarország területén születtek, itt jártak iskolába, 
egyetemre, a tudomány, a technika fejlődését forradalmi
an befolyásoló ötleteik is zömmel itt támadtak. Sajnos 
azonban, hogy elképzeléseiket nem válthatták valóra 
hazájukban, pedig felfedezéseik annyira eredetiek, hogy 
többüknek Nobel-díjat, Enrico Fermi díjat, Atom a béké
ért díjat, vagy Albert Einstein díjat stb. jelentettek. Fájó, 
hogy egyeseket a világ napjainkban már nem magyar, 
csak magyar származású tudósként emleget.

Nemzetközileg is elismert sikereknek a titkát a tudo
mánytörténészek sokféleképpen igyekeznek magyarázni. 
Egy biztos, hogy a századforduló iskolái igen fontos sze
repet játszottak a világhírű magyar tudósok szellemi fejlő
désében, a tudomány fejlődését is befolyásoló életpályá
ban. Wigner Jenő Nobel-díjas fizikus szavai szerint, ezek
ben a gimnáziumokban a tanulók nemcsak alapos tudást 
és megfelelő nevelést kaptak, de elkötelezettséget a tanu
lás, a tudomány iránt.

Továbbá, a magyar tudósok életútját nagyban befolyá
solta a tudomány iránti elhivatottság, mely szerint abban 
az időben Magyarországon elengedhetetlen követelmény 
volt, hogy a tudományos pályára készülő fiatalok egyete
mi tanulmányaikat részben, vagy egészben valamelyik 
külföldi egyetemen végezzék, találkozva ezáltal a kor 
leghíresebb professzoraivá 1.

Azt, hogy mennyire erősek voltak a magyar iskolák, a 
magyar oktatás a századfordulón, a század elején, azt a 
magyar és magyar származású Nobel-díjasok száma is jól 
tükrözi. Az 1994-es adatok alapján Bulgáriának 1, Cseh
szlovákiának 2, Finnországnak 2, Görögországnak 2, Ju
goszláviának 3, Lengyelországnak 11, Portugáliának 1, 
Romániának 1, Spanyolországnak 7 Nobel-díjjal kitünte
tett tudósa van. Hét Nobel-díjas született Magyarországon 
(Budapesten).

Arra a kérdésre, hogy a különböző országok tudósai 
és szakemberei hogyan értékelik a nagy tudósok szere
pét és helyét a tudomány fejlődésében a nagy népek en

ciklopédiáiban való idézettségtik -  az amerikai Asimov 
Enciklopédia, a német Pawlak Künstler Lexikon, az angol 
The Bibliographical Dictionary o f Scientists és Laura Fer
mi: Illustrious Immigrants -  alapján kerestük a választ. A 
kapott statisztikai adatok hat ország viszonylatában az 1. 
táblázat ban szerepelnek.

A táblázat adatai, amelyek a kis népek országonkénti 
tudósainak számát tükrözi, jól szemlélteti a magyar tudó
sok elismertségét. A bolgárok, görögök, portugálok és a 
románok azért nincsenek feltüntetve a táblázatban, mert 
ezekben a munkákban mindössze 1-2 tudósuk szerepel. 
Laura Fermi könyvében összesen 678 tudós szerepel, eb
ből 68 a magyar. Különösebb magyarázat ehhez sem kell.

Most pedig név szerint is bemutatjuk, két amerikai és 
egy orosz tudománytörténeti kiadvány alapján, hogy kik 
azok a magyar tudósok, akik ezekben a könyvekben 
szerepelnek, akiknek a tudományos munkásságát ezek
ben a kiadványokban is méltatják. A 2., 3-, és 4. tábláza- 
/okban a könyvekben szereplő néhány európai ország 
tudósainak a számát is feltüntettük.

Dictionary o f the History o f Science -  Princeton, 1984.
A könyvben a következő magyar tudósok tudományos 

munkássága van bemutatva: Bolyai Farkas, Bolyai János, 
Eötvös Loránd, Hevesy György, Kármán Tódor, Lénárd 
Fülöp, Neumann János, Polányi Mihály, Segner János, 
Szász Tamás, Semmelweis Ignác, Szent-Györgyi Albert, 
Szilárd Leó, Teller Ede, Wigner Jenő.

Concise Encyclopedia o f Sciences -  New York, 1978.
A könyvben a szerző a következő magyar tudósok 

tudományos munkásságát méltatja: Bárány Róbert, Béké- 
sy György, Bolyai Farkas, Bolyai János, Eötvös Loránd, 
Ferenczi Sándor, Gábor Dénes, Hevesy György, Kármán 
Tódor, Lénárd Fülöp, Neumann János, Segner János, 
Semmelweis Ignác, Szent-Györgyi Albert, Szilárd Leó, 
Teller Ede, Wigner Jenő, Zsigmondy Richárd.

Krámov/..• Fizikusok -  Moszkva, 1985.
A könyvben a következő magyar tudósok szerepel

nek: Békésy György, Eötvös Lóránd, Gábor Dénes, Gom
bás Pál, Hevesy György, Jánossy Lajos, Jedlik. Ányos, Ko-

A nagy népek enciklopédiáiban való idézettségek

. táblázat

Cseh Finn Jugoszláv Lengyel Magyar Spanyol

Asimov Enciklopédia 2 3 5 8 12 12
Pawlak Künstler Lexikon 21 11 4 17 29 -

The Bibliographical Dictionary o f Scientists, UK 3 2 3 9 14 3
Illustrious Immigrants 35 - 4 45 68 -
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2. táblázat

A Dictionary o f  the H istory o f  Science, Princeton, 1984. 
könyvben szerep lő  tudósok száma

Bulgária Cseh
szlovákia Finnország Jugo

szlávia
Lengyel-
ország

Magyar-
ország

Románia

1 6 i 2 10 15 2

J. táblázat

A Concise Encyclopedia o í  Sciences, New York, 1978. 
könyvben szerep lő  tudósok szám a

Bulgária Cseh
szlovákia Finnország Jugo

szlávia
Lengyel-
ország

Magyar-
ország Románia

2 5 2 4 7 18 4

4. táblázat

J. Krámov: Fizikusok, Moszkva, 1985- 
könyvben szereplő tudósok száma

Bulgária Cseh
szlovákia Finnország Jugo

szlávia
Lengyel-
ország

Magyar-
ország Románia

7 9 5 7 22 18 8

vács István, Lánczos Kornél, Marx György, Neumann Já
nos, Pál Lénául, Pogány Bála, Setényi Pál, Segner János, 
Szalay Sándor, Szilárd Leó, Tisza László.

A könyvben a szerző még tárgyalja Kürti Miklós, Lé
náid Fülöp, Telegdi Bálint, és Teller Ede tudományos 
munkásságát, de őket nem magyar tudósként mutatja be.

Vizsgálataink alapján elénk táruló összkép azt mutatja, 
hogy Magyarország bár kis ország, de tudósaink és híres 
feltalálóink száma és elért eredményeik világviszonylat
ban is ismertek és megbecsültek. Talán éppen mi magya
rok nem ismerjük el eléggé a magyar és a magyar szár
mazású tudósokat. Csehországnak két Nobel-díjas kitű
nősége van, és mindkettőjükről utcát neveztek el Prágá

ban. Mi a helyzet nálunk, Magyarorszá
gon? Sajnos, lehangoló tényekről számol
hatnánk be. A helyzet javulása érdekében 
tenni kell, amit az utóbbi években tapasz
talunk is. Napjainkban a Fizikai Szemle 
hasábjain állandó téma múltunk igazi tu
dományos arculatának a feltárása. Nem 
így volt ez a közelmúltban. Például, a hat
kötetes Új Magyar Lexikonban (Akadémiai 
Kiadó, I960—1962, kiegészítő kötet 1972) 
is hiába keressük Bay Zoltán, Gábor Dé
nes, Kürti Miklós, Mikola Sándor, Ortvay 
Rudolf, Pogány Béla nevét, Polányi Mi
hály neve a kiegészítő kötetben szerepel. 
A múlt objektív feltárása pedig hozzájárul 
tanítványaink magyarságtudatának identi
fikálásához, segíti az egészséges önisme
ret, a korrekt és toleráns öntudat és önbi
zalom ápolását.

Marx György hangsúlyozza: „Egy nem
zetnek szüksége van azonosság tudatra. 
Tudni kell, mire lehet büszke, miben más, 
mint szomszédai. M it adott ez a kis nép 
Európának, az emberiségnek.?”

A magyar tudomány nemzetközi ered
ményeinek megismertetése érdekében javasoljuk:

• a tudósok életének minél nagyobb nyilvánosság 
előtt való bemutatását, hogy művelődési örökségünk 
ezzel is gazdagodjon s a mának is például szolgáljon;

• minden olyan felsőfokú tanintézetben, ahol fizika
tanárokat képeznek, kötelezően választható fizikatörté
neti speciálkollégium bevezetését;

• neves magyar tudósokról, híres magyar feltalálókról 
utcákat, tereket nevezzenek el, szobrokat állítsanak nekik;

• fizikatörténeti könyvek, tanulmányok megírását, 
hogy azok segítsék a tananyag tudatosabb megértését, a 
fizikaoktatás humanizálását;

• a Fizikai Szemle, a Fizika Tanítása a továbbiakban is 
folytassa a neves évfordulókról való megemlékezéseket.

FIZIKUSNAPTÁR

A 80 ÉVES TELEG DI BÁLINT KÖSZÖNTÉSE AZ AKAD ÉM IÁ N
Május 14, 2 órakor az Akadémia II. emeleti Nagytermében, Roosevelt-tér 9-

Telegdi Bálint a nemzetközileg legelismertebb élő 
magyar kísérleti fizikus tiszteletére jelent meg a Fizikai 
Szemle és az Acta Physica Hungarica idei első száma. A 
hazai tudományos élet május 14-én személyesen kö
szönti Telegdi Bálintot, erre minden fizikust és fizikata
nárt szeretettel várunk. Telegdi Bálint (magyarnyelvű) 
előadása mellett a tervezett programban szerepel Bor 
Zsoltnak, az MTA Fizikai Osztálya elnökének köszöntő
je, Marx Györgynek, az Eötvös Társulat tiszteletbeli el

nökének méltatóbeszéde, Klaus Winter nek a CERN 
üdvözletét tolmácsoló angolnyelvű előadása, Herbert 
Pietschmann-nak az Osztrák Fizikai Társulat elnökének 
angolnyelvű köszöntő szavai, Grenács Lászlónak 
(Brüsszel) a külföldi Telegdi-tanítványok nevében el
mondandó magyarnyelvű üdvözlete, továbbá néhány 
fiatal magyar kutatónak Telegdi kutatásait folytató be
számolója. (A végleges programról érdeklődni lehet az 
Akadémián, tel.: 411-6313.)
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DOKUMENTUM

HÉT PERC VAN MÉG ÉJFÉLIG
A Chicagói Atomtudósok állásfoglalása 

jm  m Bulletin of the %  M  #1Atomic
Scientists

A chicagói reaktoron dolgozó atomtudósok 1947-ben 
indították az Atomtudósok Bulletinjét, hogy figyelmez
tessék a közvéleményt a nukleáris fegyverkezési ver
senyveszélyére. Teller Ede javaslatára az azóta is megje
lenő folyóirat címlapján egy óra van, amely a nukleáris 
háború katasztrófájának lehetséges közelségét idézi 
figyelmünkbe.

Chicagóban 2002. február 27-én a Bulletin o f the Ato
mic Scientists Igazgatótanácsa az atomveszély szimbólu
mán, az „ítéletnap Óráján” a nagymutatót kilenc perccel 
éjfél előttről oda állította, ahol 55 évvel ezelőtt volt: hét 
perccel éjfél előtt. A hidegháború 1991-es megszűnése 
óta ez már a harmadik óraállítás.

Az átállításra negatív és pozitív fejlemények egyaránt 
késztetnek bennünket. Negatív körülmény, hogy nagyon 
kevés haladást értünk el a nukleáris leszerelés terén. Vi
lágszerte aggódnak: vajon jó kezekben vannak-e a nuk
leáris anyagok? A negatív tényezők közé sorolható az 
USA egyoldalú döntései nemzetközi diplomáciai lépések 
helyett például az, hogy az Egyesült Államok felmondta a 
Ballisztikus Rakétákat Tiltó Egyezményt (Anti-Ballistic 
Missile Treaty, ABMT), és nem törekszik a nukleáris, 
vegyi és biológiai fegyverek elterjedését korlátozó egyez
mények törvénybe iktatására. Negatív körülmény az is, 
hogy két nukleáris hatalom, India és Pakisztán közt konf
liktushelyzet áll fenn, az is hogy a terroristák nukleáris és 
biológiai fegyverek megszerzésére törekszenek, hogy nő 
az egyenlőtlenség a szegények és gazdagok között, ami 
növeli a terror és háború kitörésének kockázatát. A ké
sőbbiekben beszélünk pozitív változásokról is, mert ha 
azok nem lennének, akkor az óramutatót még előbbre 
kellene állítanunk.

A Bulletin o f the Atomic Scientists folyóiratban felhív
juk a figyelmet, hogy a szeptember 11-i támadások, majd 
utána a levélben küldött, halálos veszélyt rejtő, de az előb
bi támadásoktól esetleg függetlenül felhasznált antrax- 
spórák esete arra mutat, hogy elmosódnak a terrorista
tevékenység eddigi korlátái, ez pedig feltétlenül globális 
riadalmat kelt. Az óramutató átállítása aggodalmunkat 
fejezi ki azért, mert a nemzetközi közvélemény nem ria
dókészültségben, hanem várakozó állásponton van.

© Bulletin o f the Atomic Scientists /  www.thebulletin.org. Fordította 
Menczel György.

Zavaró trendek és elszalasztott lehetőségek

Jelenleg a nyolc nukleáris hatalom birtokában 31000 
atomfegyver van, ez alig 3000-rel kevesebb, mint 1998- 
ban. Ebből 95% az Egyesült Államoké és Oroszországé, 
16000 nukleáris töltet van közülük készenléti állapot
ban. Még ha a következő tíz évben az Egyesült Államok 
és Oroszország végre is hajtja a bejelentett csökkentést, 
akkor is többezer nukleáris fegyvert irányítanak egy
másra.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy az Egyesült Államok
ban a kivont fegyverek nagy részét nem szerelik szét, 
hanem tárolják (azzal az 5000 robbanófejjel együtt, ami 
már a raktárakban van), aminek a kifejezett célja, hogy 
újból készenlétbe állíthassák egy jövőbeni szükségálla
potban. Az USA birtokában továbbra is több, mint 10000 
robbanófej marad készenlétben, Oroszország viszont 
keresi a módját, hogy egyezményt kössön és a kivont 
amerikai és orosz fegyverek ténylegesen megsemmisíté
sére -  ezt az álláspontjukat mi is támogatjuk.

Az Egyesült Államok korábban ígéretet tett ugyan nuk
leáris politikájának újrafogalmazására, de a Bush-admi- 
nisztráció még nem kezdett hozzá nukleáris „célpont- 
doktrínájának” megváltoztatásához vagy a naponta ké
szenléti állapotban lévő atomütőerő csökkentéséhez. Ha 
Oroszország már nem ellenség, mire jó az a kapacitás, 
amely 30 percen belül képes 2000 oroszországi célt meg
semmisíteni?

Jelenleg az Egyesült Államok nemzeti laboratóriumai
ban -  a Kongresszus egyes tagjainak támogatásával -  
keményen dolgoznak a már meglévő nukleáris robbanó
fejek tökéletesítésén és teljesen új nukleáris fegyverek 
kifejlesztésén. A hangsúlyt a mélyen földfelszín alá helye
zett, megerősített bunkerek megsemmisítésére helyezik. 
Azért, hogy mód legyen az új fegyverek kipróbálására, az 
USA-adminisztráció igyekszik a kísérleteket tizenkét hó
napnál rövidebb határidőre tervezni. Ezzel bátorítják az 
olyan országokat mint India, Pakisztán és Kína, hogy ők 
is újrakezdjék a kísérleti robbantásokat. Igaz, hogy az 
Egyesült Államok 1992 óta nem hajtott végre teljes kísér
leti robbantást, és kijelentették, hogy nem is terveznek 
ilyent, mégsem fogadják el a nemzetközi közvélemény 
többsége által támogatott Kísérleti Robbantások Teljes 
Betiltásának Egyezményét (Comprehensive Test Ban 
Treaty, CTBT), és nem vesznek részt az egyezmény gya
korlati megvalósítását megvitató konferenciákon. 
Amennyiben az Egyesült Államok, India és Pakisztán 
tartózkodása miatt nem lesz elegendő számú aláírás a 
CTBT hatályba lépéséhez, akkor a világ elszalaszt egy 
esélyt az atomfegyverek fejlesztésének és elterjedésének 
megakadályozására.
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Oroszország és az Egyesült Államok raktáraiban hihe
tetlen mennyiségű hasadóanyag halmozódott fel. Orosz
ország birtokában több mint 1000 tonna fegyvertisztasá
gú urán és körülbelül 140 tonna fegyvertisztaságú plutó
nium van, az Egyesült Államok készlete csaknem 750 
tonna urán és 85 tonna plutónium. (Egy egyszerű atom
fegyverhez elég 25 kg urán vagy 8 kg plutónium.)

Szerencsére a radioaktív anyag csempészésére 1991 
óta irányuló többszáz próbálkozás mindegyike meghiú
sult, de az esetek többségé
ben fegyverkészítésre alkal
matlan anyagokról volt szó, 
vagy olyan mennyiségről, 
amely nem elég fegyverkészí
téshez. Csak 18 esetben lop
tak el a korábbi Szovjetunió
ból fegyvertisztaságú anyagot.
Meg kell említeni, hogy az al- 
Kaida ügynökei lázasan ke
resnek primitív atomfegyver 
készítéséhez való, vagy a 
„piszkos bomba” néven ismert 
radiológiai szennyezésre al
kalmas radioaktív anyagokat.

A csempészési kísérletek
nek az utóbbi években ta
pasztalt megnövekedése arra 
figyelmeztet bennünket, hogy 
nem biztonságos az atomfegy
verek és a fegyverkészítéshez 
használható anyagok mérték
telen felhalmozása. Az Egye
sült Államokban és Oroszor
szágban 1991 óta egymást vál
tó kormány egyike sem töre
kedett a fegyverek és az anya
gok leltározására, vagy hogy 
beleegyezzen azok megsem
misítésébe. Ennek az eredmé
nyeképpen nem tudhatjuk, 
hogy akár az Egyesült Álla
mokban, akár Oroszország
ban számontartanak-e minden nukleáris anyagot, vagy 
hogy biztonságos-e a fegyverek elhelyezése. A könnyel
műségnek borzalmas következményei lehetnek.

Az USA-adminisztráciőnak az ABM-szerződés felmon
dására vonatkozó döntése nagy felháborodást keltett. 
Nem őszinte az az érvelésük, hogy a szerződés „marad
vány”, amely veszélyezteti az Egyesült Államok biztonsá
gát. Sajnos kompromisszumra sem voltak hajlandók, 
hogy legalább a szerződés vázát őrizzék meg, ezzel el
vágták minden olyan megegyezés útját, amely lehetővé 
tenné a védelem céljait szolgáló korlátozott számú kísér
let végrehajtását. Az elkövetkező években a szerződés 
felmondásának következményei érzékenyen sújtanak 
bennünket.

Az indiai parlament ellen elkövetett december 13-i 
terrorista támadás következtében India és Pakisztán kö
zött kialakult konfliktus miatt most olyan közel kerültünk 
két szomszédállam közötti atomháború kirobbanásához,

mint a kubai rakétaválság idején. 1998-ban a nagymutatót 
éppen ilyen események miatt állítottuk éjfél előtt kilenc 
percre.

Az atomfegyverek elterjedésének lehetősége mind 
nemzeti, mind nemzetközi síkon veszélyforrást jelent. A 
hírekben legtöbbet szereplő országok: Irak, Irán és Észak- 
Korea közül Észak-Korea többször -  legutóbb a múlt év
ben -  kinyilvánította beleegyezését a rakétakísérletek 
2003-ig terjedő egyoldalú felfüggesztésébe, azonban az

USA-adminisztráció nem haj
landó velük tárgyalni. A nem
zethez intézett beszédében 
George W. Bush elnök „ördögi 
tengelyként” említette a három 
államot, és figyelmeztetett, 
hogy „az Egyesült Államok 
nem fogja tűrni, bogy a Föld 
legveszélyesebb államai a vilá
got a legpusztítóbb fegyverek
kel fenyegessék.”. Ez a megálla
pítás azt is kifejezi, hogy az el
nök előnyben részesíti az el
rettentést a diplomáciai tárgya
lásokkal, az egyoldalú akciót a 
nemzetközi együttműködéssel 
szemben -  ez pedig gátolja a 
terrorizmus elleni erőfeszítése
ket és a globális biztonság 
megteremtését.

Nagyon aggasztó az olyan 
szélsőséges csoportok össze
fonódása, amelyeknek tagjai 
az életüket is feláldozzák 
ügyükért, és nem riadnak visz- 
sza tömegpusztító fegyverek 
alkalmazásától sem. Szeptem
ber 11-e óta még inkább vilá
gossá vált, hogy a terroristák
nak nincs szükségük nukleáris 
anyagok beszerzésére valami
lyen egyszerű atomfegyver el
készítéséhez, vagy veszélyes 

sugárzó anyag szétszórásához. Elég, ha olyan rosszul őr
zött atomerőművet vagy nukleáris fegyvergyárat támad
nak meg, ahol ezekből az anyagokból nagy mennyiséget 
halmoztak fel. Bush elnök 2002. január 29-én beszámolt 
arról, hogy Afganisztánban az al-Kaida titkos anyagai kö
zött amerikai atomerőművek tervrajzait is megtalálták.

Az óramutató átállításakor gyakran említettük, hogy a 
gazdagok és a szegények közötti egyre nagyobb egyen
lőtlenség növeli az erőszak és a háború esélyeit. Sze
génység és elnyomás dühöt és elkeseredést válta ki, ka
rizmatikus vezetők egyszerű válaszokkal állítják maguk 
mögé a nincsteleneket és az elégedetleneket, akik veszé
lyes és romboló akciókban vezethetik le elkeseredésüket. 
A globális közösségnek tudnia kell erről, és sokat kell 
tennie a megoldás érdekében.

Teljes mértékben támogatjuk a Bulletin szponzora, 
John Polányiés a többi 110 Nobel-díjas által múlt decem
berben aláírt (a Fizikai Szemlében ezév januárban közölt)

1947. Hét perccel éjfél előtt.
1949. Három perccel éjfél előtt. A Szovjetunió felrobbantja 

első atombombáját.
1953 Két perccel éjfél előtt. Az USA kipróbálja a hidrogén- 

bombát; a Szovjetunió kilenc hónap múlva követi.
I960. I lét perccel éjfél előtt.
1963. Tizenkét perccel éjfél előtt. Az USA és a Szovjetunió 

aláírja a Részleges Atomcsend-egyezményt.
1968. Hét perccel éjfél előtt. Franciaország és Kína atomha

talommá válik.
1969. Tíz perccel éjfél előtt. Az USA szenátusa ratifikálja az 

Atomsorompó-egyezményt.
1972, Tizenkét perccel éjfél előtt. Az Egyesült Államok és a 

Szovjetunió megköti a SALT I és a Rakétaelhárító 
Rendszerekre vonatkozó egyezményt.

1974. Kilenc perccel éjfél előtt. India atomfegyvert fejleszt ki.
1980. Hét perccel éjfél előtt. Mélyül a gazdag és szegény 

nemzetek közötti szakadék.
1981. Négy perccel éjfél előtt. A két szuperhatalom tovább 

növeli atomfegyvereinek számát.
1984. Három perccel éjfél előtt. Fokozódik a fegyverkezési 

verseny.
1988 Hat perccel éjfél előtt. Az Egyesült Államok és a Szov

jetunió aláírja a közepes hatótávolságú atomfegyverek 
megszüntetésére vonatkozó (INF) egyezményt.

1990. Tíz perccel éjfél előtt. Az óraállítás megfelel a kelet
európai demokratikus mozgalmak erősödésének. A hi
degháború véget ér.

1991. Tizenhét perccel éjfél előtt. Az Egyesült Államok és a 
Szovjetunió aláírja a Stratégiai Fegyverek Csökkenté
sére vonatkozó (START) Egyezményt.

1995. Tizennégy perccel éjfél előtt. A fegyverkezésre fordí
tott kiadások elérik a hidegháborús szintet.

1998 Kilenc perccel éjfél előtt. Ismeretessé válik, hogy India 
és Pakisztán folytatja atomfegyver-kísérleteit.

2002. Hét perccel éjfél előtt. Az Egyesült Államok felmondja 
a Rakétaelhárító Rendszerekre vonatkozó Egyezményt.
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felhívást. Idézzük: „A jövő egyetlen reménysége a demok
rácia által legalizált nemzetközi összefogás... A túlélés
hez meg kell tanulnunk az általunk átformált világban 
új módon gondolkodni. ”

Néhány reménytkeltő fejlemény

El kell ismernünk, hogy van néhány kedvező körül
mény is. 1998 óta, amikor utoljára állítottunk az órán, az 
Atomcsend Egyezményt aláíró 187 kormány, köztük a leg
nagyobb atomhatalmak, megállapodtak több, a proliferá- 
ció meggátlását célzó átfogó kötelezettségben és intézke
désben és a nukleáris leszerelés hosszútávé biztosítékai
ban. Ez joggal kommentálható politikai áttörésként, de en
nek próbája az lesz, ha az atomhatalmak tartják magukat a 
megállapodásokhoz, és gyakorlati lépéseket tesznek a 
megvalósításra. Üdvözöljük Franciaországnak a csendes
óceáni kísérleti robbantási telepeinek és a nukleáris fegy
veranyagot reprocesszáló üzemeinek leszereléséről hozott 
döntését, dicsérni tudjuk Nagy-Britanniának az atomfegy
verek multilaterális csökkentésére irányuló kutató prog
ramjait, mint a helyes irányban megtett kezdő lépéseket.

Az Egyesült Államok továbbra is jelentős összegekkel, 
valamint technikai eszközökkel járul hozzá a nemzetközi 
biztonság erősítéséhez, amikor segít ellenőrizni az orosz 
atomfegyverek szétszerelését, és őrködik azon, hogy 
nukleáris anyagok és atomszakemberek ne hagyhassák el 
Oroszországot. Sok még a tennivaló, és habár korábban 
sokan kételkedtek az együttműködési programok haté
konyságában, most ezek már mind nagyobb mértékben 
részesülnek anyagi támogatásban.

Oroszország 2000 óta sürgeti az Egyesült Államokat, 
hogy állapodjanak meg a fegyverkészlet csökkentésében 
-  1500-1500 robbanófejet engedélyezve egymásnak. Po
zitív a Nuclear Posture News amerikai hivatalos lapban 
megjelent hír, hogy Bush elnök 2001. novemberben beje
lentette, hogy az USA „telepített operációs stratégiai rob- 
banófejei”-nek számát 2012-re 1700-2200-ra csökkenti. 
Az Egyesült Államok, illetve Oroszország részéről 1997 
óta ez az első, atomfegyverek csökkentése vonatkozású 
kötelezettségvállalás. Kérdéses még, hogy fog-e folyta
tódni a folyamat, és mikor lép mindez érvénybe, mégis 
fontos lépés abban az irányban, hogy minél messzebbre 
kerüljünk a hidegháború groteszk világától.

Mit tegyünk, hogy visszaforgathassuk 
az óramutatót?

Egy biztonságosabb világ érdekében felhívjuk az 
Egyesült Államokat és Oroszországot, hogy első lépés
ként az évtized végére csökkentsék 1000-1000-re a nuk
leáris robbanófejek számát. A felek szabadon választhat
ják meg módszereiket, de írásban kötelezzék magukat 
arra, hogy az eljárások átláthatóak és ellenőrizhetőek 
lesznek. Ez a biztosítéka annak, hogy az intézkedéseket 
végre is hajtják, azaz leszerelik a robbanófejeket és a ki
szolgáló rendszereket. Mindkét ország tárolja és ellen
őrizze úgy a megmaradt hasadóanyag-készletét, hogy a

csökkentés visszafordíthatatlan legyen. Vállaljanak köte
lezettséget arra is, hogy a tárolt és működésképtelenné 
tett fegyvereknek legalább a felét öt éven belül megsem
misítik, ezen felül kötelezzék magukat a fennmaradt 
mennyiség 10 éven belüli teljes megsemmisítésére.

A csökkentésnek vonatkoznia kell a taktikai atomfegy
verekre is. Figyelemreméltó a Bush-adminisztáció hivata
los folyóiratában, a Nuclear Posture Review-ban megjelent 
felhívás: a haditengerészetnek engedélyezzék az atomtöl
tetű cirkáló-rakéták leszerelését. Ha ezt végrehajtják, 
akkor az USA hét európai országban tárolt taktikai arze
náljából csak 150 légibomba marad készenlétben. Sürget
jük minden európai taktikai atomfegyver gyors visszavo
nását és megsemmisítését, felhívunk minden, atomfegy
verrel rendelkező államot, hogy kezdjenek tárgyalásokat a 
fegyverek világszerte történő teljes megszüntetéséről.

Felszólítjuk az Egyesült Államokat és Oroszországot, 
ismerjék be végre, hogy végétért a hidegháború, és ne 
tartsanak készültségben többezer atombombát olymó
don, hogy ezeket perceken belül elindíthassák. A hideg
háború idején kialakult félelem és bizonytalanság ma már 
csak veszélyes anakronizmus.

Jóval több pénzt kell fordítani az atomfegyverek és a 
nukleáris anyagok biztonságos tárolására és őrzésére. 
Példaként hozzuk fel, hogy az USA Energiaügyi Miniszté
riuma által kiutalt 3 milliárd dollárnak csak egyharmadát 
fordítják arra, hogy Oroszországgal együttműködve vég
rehajtsák ezt a feladatot. Ha a fegyveranyagot és a szakis
meretet nem ellenőrzik szigorúbban, akkor a Földön 
egyetlen város sincs biztonságban egy egy esetleges 
atomtámadás bekövetkeztétől.

A nemzetközi fegyverellenőrzés helyett Hasadó Anyag 
Befagyasztás Szerződést (Fissile Materials Cut-off Treaty) 
kell elfogadni. Minden év, amely anélkül múlik el, hogy 
korlátoznánk a fegyverkészítésre alkalmas hasadóanya
gok termelését, egyre inkább megnehezíti az elterjesztés 
korlátozását. Az egyezmény részeként jelentse be minden 
hasadóanyaggal rendelkező állam a készleteit és tegye 
lehetővé annak nemzetközi ellenőrzését. Alkossanak 
olyan átlátható rendszert, amelynek keretében folyama
tosan ellenőrizni lehet a raktárkészlet növekedését, dol
gozzanak ki erre hatásos rendelkezéseket.

Az Egyesült Államok vonja vissza azt a döntését, hogy 
júniusban felmondja az ABM Egyezményt. Az USA értel
miségi körei szerint az Államok biztonságának nem a 
ballisztikus rakéták a legvalószínűbb és legborzalmasabb 
veszélyforrásai.

A globális stabilitást növelni lehet fegyverek világűrbe 
telepítésének megtiltásával. Nem szabad kivételt tenni, 
hogy azokat műholdak vagy földi célpontok megsemmi
sítésére szánják. Figyelembe kell venni a Vegyi Fegyve
rekre vonatkozó Egyezményt (Chemical Weapons Con
vention) és fel kell újítani a Biológiai Fegyverekre vonat
kozó Egyezmény (Biological Weapons Convention) meg
alkotása érdekében folytatandó tárgyalásokat. Nemzetkö
zi támogatást kell nyújtani a kézifegyverek korlátozásá
hoz, és a taposóaknák betiltásához; ezek évente több 
tízezer embert -  többségében ártatlan civileket -  sebesí- 
tenek, illetve ölnek meg.

Ketyeg az óra.
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TÁRSULATI ELET

A TÁRSULAT 2002. ÉVI KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSE
Tájékoztatom az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tagjait, 

hogy az ELFT évi rendes küldöttközgyűlését 2002. május 
25-én, szombaton 10.30 órai kezdettel tartjuk az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának 
épületében (Budapest XI., Pázmány P. sétány 1/A).

A Küldöttközgyűlés eló'zetes napirendjén szerepel a 
Társulat 2001. évi mérlegét és gazdálkodási beszámolóját 
is tartalmazó közhasznúsági jelentés, valamint a 2002. 
évre vonatkozó költségvetés megtárgyalása. Tekintettel a 
jövő évi küldöttközgyűlés tisztújító jellegére, a mostani 
küldöttközgyűlés keretében kerül sor a tisztújítást előké
szítő jelölőbizottság megválasztására. Ugyancsak a kül
döttközgyűlésen kívánjuk kiosztani a Társulat idei elis

meréseit és szakmai díjait, a javaslatok előterjesztésére 
vonatkozó felhívás Társulat honlapján is hozzáférhető.

A Társulat Alapszabályának élteimében szavazati joggal 
csak az előzetesen megválasztott küldöttek rendelkeznek, 
de a Küldöttközgyűlésen bárki megjelenhet, és részt vehet 
a napirenden szereplő kérdések megvitatásában.

A határozatképesség biztosítása érdekében ezúton is 
kérem a szakcsoportok és a területi szervezetek küldötte
it, hogy a Küldöttközgyűlésen lehetőleg valamennyien 
jelenjenek meg. Közreműködésüket, javaslataikat, értéke
lő és kritikai megjegyzéseiket előre is köszönöm.

Tisztelettel:
Kovácb Ádám, főtitkár

FELHÍVÁS JAVASLATTÉTELRE
A korábbi évekhez hasonlóan az idén is ki szándékoz

zuk osztani a Társulat érmeit és díjait. Ezúton is kérem a 
Társulat szakcsoportjait, a területi szervezeteket és a tár
sulat valamennyi tagját, hogy a Társulat díjainak odaítélé
sére vonatkozó javaslatokat (pályázatokat) 2002. április 
25-ig szíveskedjenek eljuttatni a társulat titkárságára 
(1027 Budapest, Fő u. 68.).

A díjak odaítélésével kapcsolatban az Alapszabály 
vonatkozó rendelkezései mérvadóak, a díjak kiosztá
sára a 2002. május 25-én megrendezendő küldöttköz
gyűlésen kerül sor.

A Társulat díjaira az Alapszabály szerint a társulat szak
csoportjai és területi szervezetei, valamint a társulat tagjai 
tehetnek javaslatot, de minden társulati tag maga is pá
lyázhat a díjakra. A díjak elnyerésének a társulati tagság 
nem feltétele. A javaslatokat és pályázatokat az illetékes 
szakcsoportok véleményével együtt a társulat weblapjá
ról letölthető, vagy a titkárságon beszerezhető űrlap fel- 
használásával kell a Társulat titkárságára eljuttatni.

A díjazottak személyéről a társulat Díjbizottságának 
javaslatára az Elnökség dönt.

Kovácb Ádám, főtitkár

ESEMENYEK ;-Vv- £■'

KITÜNTETÉSEK
Az 1848-as forradalom és szabadságharc 154. évfordu

lóján Széchenyi- és Kossuth-díjakat adtak át a Parlament
ben a tudomány és művészet kimagasló művelőinek.

Március 15-ike alkalmából megosztott Széchenyi-díjat 
kapott Ormos Pál, az MTA levelező tagja, az MTA Szegedi 
Biológiai Központ Biofizikai Intézet igazgatója és Galajda 
Péter, az Intézet tudományos segédmunkatársa kimagasló 
jelentőségű, felfedező igényű tudományos munkásságu
kéit; a fénnyel készített és fénnyel hajtott mechanikus mik- 
rogépek nemzetközileg is rendkívüli érdeklődést és elis
merést kiváltó megalkotásáért. Gratulálunk a kitüntetéshez.

❖
Berényi Dénes akadémikus kitüntetései:
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KÖNYVESPOLC

Dennis Overbye: EINSTEIN SZERELMES (EINSTEIN IN LOVE)
Viking, New York 2000, 416 oldal, 27 dollár

Einstein képe úgy él bennünk, mint egy bozontos hajú ősz lángelme. 
Pedig ő is volt fiatal és szerelmes, és épp ekkor csinálta legnagyobb alko
tásait. Einstein szerelmei újabban vonzzák a tudománytörténészek érdek
lődését (D. Triiui iiovic:—Gji'HiC: lm Schatten Albert Einsteins és Einstein 's 
Love Lettem). Most a New York Times tudományos szemleírója adott köz
re egy terjedelmes könyvet, amelyben megkísérli fölidézni a 20. század 
első éveit. Ekkor született a relativitáselmélet és készült megszületni a 
kvantummechanika, ekkor alkotott Einstein. És ebben az alkotásban 
nem kis része volt szerelmének, majd feleségének, Mileva Mariénak. Az 
okos leány a könyvben úgy jelenik meg, mint „Magyarország rózsaszá
la”. Mileva a 19- század végén Bácskában született, a zágrábi Királyi Re
álgimnáziumban érettségizett, majd Zürichben járt egyetemre. Olyan év
folyamtársai voltak, mint Albert Einstein és Grossmann Marcell.

Einstein nem járt lelkesen a matematika-előadásokra, professzora, 
Minkowski szerint „lusta disznó” volt. Albert a kollokviumaira Mileva és 
Marcell jegyzeteiből készült. Az egyetemen alakult ki első románca 
Máriával (aki a románc megszakadása után búskomor lett), majd utána 
csakhamar Milevával. (Mileva Heidelbergben Lenard Fülöp tanítványa 
is volt.) Az egyetem után Milevának leánya Alberttól született, de ekkor 
Albert kerülni kezdte Milevát. A kis Lieserlt végül is Mileva családja 
valahol Magyarországon vagy Szerbiában adta örökbe — mindenesetre 
nyoma veszett. Albert és Mileva hosszú és változékony románc után 
házasodtak össze. Esténként -  amikor Mileva éppen Einstein cikkei 
részére a matematikai számításokat végezte -  Albert besegített a házi
munkába. Mileva szült két fiút. A pár viszonya inkább intenzív találko

zásokra, alkalmanként hegyi túrákra és sok levélváltásra épült. (Mileva 
több levelet Budapestről keltezett.) A forgandó szerelem kicsit megvi
selte Milevának, a barna és okos szépségnek az idegrendszerét.

Az 1910-es években Einsteint -  a speciális relativitáselmélet sikere 
után -  Berlinbe hívták professzornak. Ott azonban ő már Elzával, egy 
szőke és dekoratív szépséggel járt (és hált), 1919-ben feleségül is vette. 
Ezért Albert az általános relativitáselmélet matematikai kidolgozásában 
már Grossmann Marcellnek, a Berzsenyi Gimnázium volt diákjának a 
segítségére támaszkodott. (Egyébként Albertnek nem volt szokása, 
hogy publikációiban feltüntesse, ki segített neki a téma matematikai 
kidolgozásában.) Közben pedig folyt a háború -  katonai frontokon és a 
kvantumelmélet frontvonalain. Többek közt Einstein és Planck között.

Mindezt a regényes életrajz többszáz oldalon, bő dokumentációval 
beszéli el. Nem könnyű olvasmány. A komplikált rokonsági kapcsola
tok mellett hűen felsorolja az elektronelmélet, relativitáselmélet, kvan
tumelmélet születésének vitatkozó professzorait is. A könyvet elsősor
ban tudománytörténészeknek ajánljuk. (Talán egyszer valaki kinyo
mozza, mi volt a magyarországi iskolarendszer szerepe a relativitásel
mélet matematikájának kidolgozásában. Jó volna tudni, milyen nyelven 
tanítottak -  és mit -  az időközben megszűnt zágrábi Reálgimnázium
ban. Nincs bizonyíték rá, hogy Mileva Marie, ez a szerb anyanyelvű 
leány tudott volna magyarul. Ellenbizonyíték sincs. Mindenesetre neki 
köszönhető, hogy Einstein apósa meglátogatására Magyarországon -  az 
1910-es évek elején Újvidéken -  is járt.)

(M.Gy.)

Judith Hann: BARANGOLÁS A TUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN
Panamex Kft., Budapest 2000, 192 oldal

A könyv címéből mást várna az ember, mint amit ténylegesen talál 
benne, mert valójában ez a könyv a fizikai kísérletek könyve (részben 
természetesen kémiáról is szó van benne, hiszen bizonyos szinten a 
kettő alig választható el egymástól). Méghozzá olyan kísérleteké, ame
lyeket bárki elvégezhet a háztartásban és a ház körül található egyszerű 
eszközökkel. Az alcím már elárul ebitől valamit: ..Lebilincselő kísérletek, 
amelyek feltárják a természettudományok titkait."

A bevezető részekben megtaláljuk szemléletes rajzokkal, fényképekkel 
azokat a legtöbbször használt eszközöket: órát, mérleget, fogókat, ollót, 
furnérlemezt stb., amelyekre a kísérletezés során legtöbbször szükség van.

Az első fejezet „Az anyagok világa". Már az is jellemző, hogy nem 
newtoni mechanikával, kinematikával és dinamikával kezd, ahogy a 
fizikai tankönyvekben szokták. Az anyagokról van szó, amelyekkel a 
későbbiekben is dolgozunk, a halmazállapotokról, a keménységről és a 
sűrűségről, az olvadásról és a fagyásról, a kristályosodásról, de a savak
ról és bázisokról, műanyagokról és az enzimes mosóporokról is. Köz
ben azonban szó esik az anyagok, sőt az atomok szerkezetéről is.

Itt kell szólnunk a könyv beosztásáról, anyaga elrendezéséről. Az 
első fejezetről már beszéltünk, de tulajdonképpen minden két oldal 
(egy páros és egy páratlan) önálló egységet alkot, bárból ki lehet nyitni 
a könyvet és a szóban forgó két oldali elolvasva önmagában megáll és 
érthető, és a kísérletek is elvégezhetőek. Nemcsak színes képek élénkítik 
mindenütt a szöveget, de a nyomdatechnika is: kisebb-nagyobb betűk, 
dőlt betűk, alcímek, bekeretezések. A kísérleteknél külön fel vannak 
sorolva a hozzávalók és utána fényképekkel a kísérlet, illetve előkészí
tésének különböző fázisai.

A következő fejezetek hasonló szerkezettel és stílussal folytatódnak: 
„Energia, erő és mozgás” , „Fény és hang”, „A levegő és a víz”, „Elektro

mosság és mágnesesség” , „Elektronika és számítástechnika” . A leírt 
kísérletek között számos olyan van, amelyik játéknak is érdekes és egy 
egészen más jellegű könyvbe is beleillene. Ilyenek például a vízrakéta 
(63. oldal) vagy a telefonkészítés (168-169. oldal), vagy a „gumimoto- 
ros" kis repülőgép készítése (74-75. oldal).

A könyvet kislexikon, tárgymutató és köszönetnyilvánítás zárja. 
Nem lehet eléggé kiemelni a nagy alakú könyv rendkívül igényes kiv i
telét: finom papírját, sok színes ábráját, szemléletességét. Haszonnal 
forgathatják és használhatják diákok, tanárok, sőt ahogy a hátlapon 
olvasható: „Ez a könyv különleges és meglepően eredeti módon nyújt 
betekintést a természettudományok világába -  az egész családnak. ” És 
valóban clgondolkozik az ember, hogy milyen érdekes, élményszerű 
bevezetést lehet adni fiatalnak-öregnek a fizika birodalmába, hogy 
például Pesten a Csodák Palotájába is özönlenek a látogatók, ugyanak
kor a fizikát, mint tantárgyat, a fizika órákat unalmasnak tartják a diá
kok. Nem nehéz megtalálni a hiba forrását.

Az ismertetést nem fejezhetem be anélkül, hogy meg ne említe
ném, hogy itt-ott azért kisebb hibák is becsúsztak a könyvbe. így pél
dául a 26. oldalon, amikor azt írja: „1920-ban a tudósok még úgy tud
ták, hogy az atom három különböző elemi részecskét tartalmaz: pro
tonokat és neutronokat az atommagban, valamint elektronokat a 
mag körül."

Hadd fejezzem be a könyv első sorainak idézésével ezt a könyvis
mertetést: „Soha nem mit fontosabb a körülöttünk lévő anyagi világ 
megismerése, mint napjainkban. Az újságokból és a televízió műsorai
ból csak úgy áradnak felénk a tudósítások... Ahhoz, hogy megértsük, 
ezeket..., tudományos műveltségre kell szert tennünk. ”

Berényi Dénes
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VÉLEMÉNYEK

VAN-E SZÜKSÉG VÉDŐBESZÉDRE? Borsa Béla
FVM Műszaki Intézet, Gödöllő

A tudományt az utóbbi időben gyakran érik olyan jel
legű vádak, amelyek hatékonyságát, erejét, az általa elért 
eredmények hatásosságát kérdőjelezik meg, néha egye
nesen kártékonyságát emlegetik. Felelőssé tehető-e a 
tudomány mindazokért a nehézségekért, amivel korunk
ban a civilizációnak szembe kell néznie? A tudománynál 
kell-e az alapvető okokat keresni, vagy megnevezhetők a 
civilizáció felelősségvállalással tartozó más területei, ame
lyeknek szintén lenne tennivalója felgyülemlett gondja
ink csökkentése érdekében? Megkísérelünk az értetlensé
gek és az érthetetlenségek néhány okára rámutatni. Gon
dolati kalandozásunk mindig a tisztázás szándékával járja 
körül a kérdést. Az ember nem fogja a fürdővízzel az 
édes gyermekének tartott tudományt is kiönteni, ha felis
meri, hogy az az öngyilkosságot jelentené számára. A 
közgondolkodásban túlbecsülhetetlen szerep jut az isko
láknak és a tömegkommunikációnak.

Szöcskék vagy törvények?

Létezik olyan megközelítés, amely az ismeretterjesztés 
szándékával bemutatja a természet egy-egy remekét -  egy 
szöcskét, egy pókot -  és összeveti azt az ember ismeretei
nek, a tudománynak korlátozott, néha valóban szegényes
nek is mondható ismeretanyagával. íme a teremtés egy-egy 
utánozhatatlan csodája, akarhat itt bármit is a tudomány? 
Ezt egy olyan értelmezés követi, amely rendre felsorolja 
például a kitinpáncél megannyi, eddig utánozni aligha tu
dott tulajdonságát: mgalmasság, sav- és lúgállóság, öntisz
tuló képesség, fajlagos könnyedség stb. Mindezt a cikkíró 
szembeállítja a középkori lovagok páncélzatának nehéz
kességével -  és furcsa módon hallgat például a földi kom
fortot biztosító űrruháról. Arról, ami éppúgy a teremtés 
csodája, csak épp közbülső állomásként ott van a teremtés 
másik meglepetése, a nagy transzformátor, az ember, aki a 
páncélingtől az űrruháig szűk ezer esztendő alatt jutott el!

Az ezekhez hasonló megközelítések a saját maguk ás
ta verembe esnek bele, hiszen a tudomány mai ismeret- 
anyaga nélkül módjuk sem lenne azoknak a tulajdonsá
goknak a felsorolására, amelyek együttesét -  méltán -  a 
teremtés remekeként értékelik. Az érvelésnek ma is két
ségtelenül igaz másfél évszázados aduja az Arthur Scho- 
penhauer-i (1788-1860) gondolat: akármelyik buta gye
rek képes agyontaposni egy bogarat, de a világ összes 
professzora sem képes rá, hogy egyet is létrehozzon. 
Biztos, hogy tudatlanságunk okait ma jobban meg tudjuk 
fogalmazni, mint százötven évvel ezelőtt. Az emberi 
tudás ismeret-felbontó képessége olyan szintre ért, amely 
kiválthatta a cikkíró csodálkozását.

Úgy vélhetjük, hogy a meglepődésnek perspektiviku
san megalapozottabb forrása azon talán nem istenkísértő

gondolat felvetése, amely az értelem okán utal a Terem
tővel való hasonlatosságra. A keresztény gondolkodás 
legelső óriása, Pál apostol ugyanezt mondja a rómaiak
hoz írt levélben, amikor is az értelem, mint eszköz fel- 
használását említi a világ dolgaiból való következtetések 
meghozatalára. Albert Einstein „ a természetben az a leg
érthetetlenebb, hogy érthető” gondolata is rímel erre. A 
műpókok ma még egyszerű változatai egyre tökéletesed
ve már mászkálnak egyes kutatólaboratóriumokban, és 
előbb-utóbb el is fognak készülni: a homo ludens nem 
szokta félbehagyni szórakozását. Mi lenne akkor a termé
szet iránt mutatott csodálatunk sorsa? Talán valamelyik 
emlős helyettesítené pókunkat? És azután?

Lényegibb a teremtés -  azaz a valóság -  „csodáival” 
való szembesülés során a „kéznyomok”, a törvények 
létének felismerése. A látszólag kaotikus jelenségekben 
a kíváncsi ember törvényszerűségeket ismert fel: ezek 
mentén navigálva juthatott el a civilizáció mai fokára. 
Ennek horderejére igazán ráérezhet az, akinek volt már 
a kezében pattintott kőszerszám, de gondolhatunk a ke
rékre, mozdonyra, dinamóra, tranzisztorra, vagy -  álta
lánosan -  a technikai civilizációnak a zenekultúra, iro
dalom, képzőművészetek kivirágzásához való hozzá
járulására. Bizonyosan nem maradna hatás nélkül egy 
olyan kiállítás, amelyen a végletek lennének egymás 
mellett: a homokóra és a kvarcóránk, a szakóca és a 
plazmavágó stb.

Új tudományos felismerés az, hogy a káosz sem értel
metlen összevisszaságot jelent: a káosz mélyén belső -  
geometriai -  rend uralkodik. A Frank Plumpton Ramsey 
nevével jelzett elmélet egyik következtetése az, hogy ele
gendően nagy rendszerekben -  még ha a véletlen sodorta 
is össze azokat -  mindig találhatók rendezett részek. Szép 
példaként említi erre R.L. Graham és J.H. Spencer a csil
lagképek esetét: „A csillagok legtöbb szemlélője egyetérte
ne azzal, hogy az éjszakai égboltot egyenes vonal, tégla
lap és ötszög formájú csillagképek tarkítják”, amelyeket 
egy merőben más irányú absztrakcióval néha Göncölsze- 
kérnek-Fiastyúknak nevezünk. Mintha totális összevissza
ság nem is létezne! Nem véletlen, mekkora kihívás a vélet
len számsorok előállítása és -  jellemző módon -  jóságá
nak nevezett tulajdonsága ellenőrzése. Mindezek a felis
merések éppúgy csodálatunk tárgyai lehetnek, éppúgy 
tiszta esztétikai öröm forrásai, mint a Goldberg-variációk 
hallható halhatatlansága, /h/ynak talán a szent lovára is 
utaló megrendülése Szent Mihály útján, vagy a természet 
olyasféle ajándékai, amelyet egy pókháló szépségében, 
egy lepke-, egy kagylószárny mintázatának gazdagságá
ban, esetleg a hulló hó békét árasztó harmóniájában ka
punk szem- és „lélek”-végre. Zeffirelli is ilyenformán „ké
pezte" gondolatait Assisi Szent Ferencről szóló szép filmjé
ben, a „Napfivér, Holdnővér”-ben.
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Kíváncsi természetűek lévén egy olyan folyamat része
sei vagyunk, amelyről szólva Madách Luciferé nyakasan 
vágja oda:

„Az ember ezt, ha egykor ellesi 
Vegykonyhájában szintén megteszi.
Te nagy konyhádba helyzéd embered 
S elnézed néki, hogy kontárkodik,
Kotyvaszt s magát Istennek, képzeli. ”

A nyilván létező ellenpéldák dacára a tudósok többsége 
-  vélem -  eredendően alázatos, bizonyára korlátáik jobb 
ismerete okán. „Némi túlzással azt mondhatnánk, hogy 
a logikus gondolkodás az a szilárdan kitaposott ösvény, 
amelyen biztonsággal és egyértelműen el lehet ju tn i egyik 
ingoványtól a másikig. A fizikust azonban megnyugtatja 
az a tudat, hogy ha nem is tud biztos ismeretre szert 
tenni, modelleket alkot, amelyek határait éppen az szab
ja  meg, hogy egy elmélet érvényessége meddig terjed” -  
fogalmaz Simonyi Károly. A dolgok megalapozottságát 
illetően Kurt Gödel (1931) óta -  mondhatni -  a tudomány 
(a matematika) egzakt módon saját korlátainak meghúzá
sára is képes. Érdekes paradoxon, hogy hűtőgépünk 
mégis hűt, a villamosság fényt és képet ad, hangot továb
bít, számolásra éppúgy befogható, mint vonatvontatásra.

Az intelligencia, mint minőség

A problémát valójában nem annyira a tudomány jelen
ti, hanem jóval inkább kritikus kérdés a megszerzett tu
dással való (vissza)élés témaköre. E nem újkeletű felis
merést Albertus Magnus (1206-1280) is megfogalmazta, 
ez inkább erkölcsi-etikai kérdés -  melyet J.P. Revol is 
megerősít. Jáki Szaniszló -  keresztény aspektusból -  a 
tudomány megváltásának szükségességérői beszél.

Itt az értelem feletti minőségről kell szólni: ezt az intel
ligencia fogalomkörében véljük megtalálni. Egyszerűen 
definiáljuk úgy az intelligenciát, mint a tudás alkalmazása 
módszerének -  a tudástechnológiának - a minőségét. Ha 
most -  továbblépve -  kulcsfogalomként bevezetjük az 
intelligencia minőségét, mint a tudás -  képletesen -  má
sodik differenciálhányadosát, akkor megérthető, hogy ez 
utóbbi egy-egy szép felvillanását miért is nevezzük böl
csességnek, hiányát pedig talán élhetetlenségnek mond
hatnánk. Nem elég tehát pusztán az intelligenciát nagyító 
alá tenni, hiszen a tudás alkalmazásának minősége kivá
lónak volt mondható az atombomba elkészítésekor is. A 
minőségi intelligenciának azonban nem feltétlenül birto
kosa az ember, hiszen csődöt mondtunk akkor, amikor 
olyan helyzetet hoztunk össze, amely e rettenet létreho
zására kényszerített.

A vádlott: a tudomány?

Tekintsünk néhány példát azt keresendő, hogy az isme
retet produkáló tudomány lehet-e a fővádlott, vagy máso
kat is tetemre kellene hívnunk. Megkockáztatható, hogy az 
ember értelme és az intelligenciájának minősége között tá
tongó szakadék van, ebben és nem másban kell keresni a 
komnkra rátelepedő, a döntéseket egyre erőszakosabban

kikényszerítő, mindinkább világméretűvé növekedő prob
lémák gyökereit. Itt kell -  kellene -  hidat verni.

A tudományt érő kritikai megjegyzések között példa 
az 1667-ben keletkezett Milton (1608-1674) mű, „Az elve
szett paradicsom” részlete:

„Hogy kérdsz kutatsz, nem rólak meg; a Menny 
Isten eléd tett könyve, benne olvasd 
Csudás műveit és óráit tanuld 
Napját, havát, évét és évszakát.
Hogy ezt elérd, a Menny forog vagy a Föld, 
Mindegy neked, csak jó l számítsd; a többit 
Ember s Angyaltól a nagy Építő 
Elfödte bölcsen s nem hirdette ki 
Titkát nekik, kiknek feladatuk 
Csudáim és nem méregetni. Vagy ha 
Kutatni, tépelődni örömük:
Menny gépezetjét átadd nekik,
Évődjenek rajt; tán hogy jó t nevessen 
Bohó vélelmeiken, a midőn 
Mintázgatják. a Mennyet, mérik a 
Csillagokat; hogy forgatják e roppant 
Épületet; építik meg lerontják,
Csűrik, csavarják, hogy a látszatot Ójják. ”

(Jánosi Gusztáv fordítása) 
Newton l665-66-ban jut a mozgástörvények és a gravitáci
ós törvény megfogalmazására. Nagyon sajnálhatjuk, hogy 
tudtunkkal nem jött létre eszmecsere az egyébként igen 
nyitott költő, Milton és a természetfilozófus Newton kö
zött, amihez hasonlóknak ma is igencsak híjával vagyunk. 
A másik megidézett költői vádbeszéd lehet Edgar Allan 
Poe (1809-1849) „Szonett a tudományhoz” című verse. 
Poe-nak Siemensszel, Jedlikkel kellett volna szót váltania.

A tudomány „képes arra, hogy leírja önmagunk tönk
retételéhez vezető potenciális módozatokat, de nem tud 
igazán hatékony és gyakorlati irányelveket adni arra 
nézve, hogyan lehetne azokat elhárítani..." idézi J.P. 
Revol Vaclav Havelnek a tudományt élesen és meglepő 
módon elítélő véleményét. Rögtön eszünkbe juthat, hogy 
a hidegháború végeztéveK?) újfent a tudományt hívják 
segítségül -  az előállításukat is meghaladó költségeket 
emlegetve -  például a vegyi fegyverek megsemmisítésé
re, ahol a lángvágó-technológia már kevésnek bizonyul. 
Vajon e vargabetű vádlottja csupán a tudomány?

A haveli gondolatsor második részlete: „ Új tudományos 
receptek., új ideológiák, új ellenőrző rendszerek, ú j intéz
mények és új eszközök után kutatunk annak érdekében, 
hogy kiküszöbölhessük korábbi receptjeink, ideológiáink, 
ellenőrző rendszereink, intézményeink és eszközeink ször
nyű következményeit. ” Ez akaratlanul is bemutatja a tudo
mány iteratív jellegét: a kutató a megszerzett tudást vissza
tölti a kieszelt újabb modellbe, azt összeveti a való világgal 
és újra módosítva mélyebb ismeretet keres. Két példánk: 
tűzgyújtás-gőzgép-belsőégésű motor-atomhasadás, illetve 
homok-, inga-, kvarc- és atomóra. A magfizikai ismeretek
nek Pakson avagy Hirosimában történő felhasználásába 
nem a tudománynak volt döntő beleszólása. Havel kifaka- 
dásának forrása, indukáló oka Madáchnál is meglelhető: 

„Az élet mellett ott van a halál,
A boldogságnál a lehangolás,
A fénynél az árnyék, kétség és remény. ”
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Ez a természet alaptörvényeinek -  így az energiamegma- 
radásnak, az entrópianövekedésnek -  akár költői olvasa
ta is lehet: a minőség előállításának mindig van ára. Ha 
valahol rendet teremtek, az másutt rendetlenséget okoz. 
Nem létezik szerkezet, ami csak a hasznost, a kívánatost 
ontaná magából -  salak nélkül. Az ár valamilyen vonat
kozásban mindig megjelenik. A gondolkodás nem kis 
érdeme az, hogy ezt ki tudta olvasni a természetből: a 
gyertya világít -  és füstöl, a katedrális márványa -  hegy
halál is. A dolgokból a minőség kivonása a maradékot -  
valamilyen formában és mértékben -  „méreggé” teszi. A 
haveli panasz voltaképp a természetet vádolja...

A tudomány abban lehet partner, hogy a befektetés- 
eredmény-kockázat dinamikája mentén segít az optimu
mot meglelni. Felelőssége inkább ott érhető tetten, ahol 
szól egy felismerés alternatíváiról, előnyeiről, kockázatai
ról, hatásának a kor ismeretei szerint elvárható lelkiisme
retes felméréséről. Szép, hogy a tudomány kapcsán lehet 
használni az öntisztulás folyamatát, amint ezt Carl Sagan 
világos egyszerűséggel kifejtette. Ésszerű olyan stratégiát 
választani, ami kis kockázattal nagy hasznot hoz.

A kockázat minden cselekedetünk velejárója, még a 
legjobb szándék mellett is. Pontosan tudjuk, hogy a jó 
akarása egyáltalán nem biztosítéka a jó eredménynek is. 
Hát még amikor a „rájátszások” ördöge révén megnöveke
dett rizikó bennünket is sorra véve áldozattá tesz! Ennek 
korlátok közé szorításában, a már felismert hibák elkerü
lésére való törekvésben nagyobb lehetőségek vannak, 
mint az alapjaiban (intisztuló módon működő tudományra 
mutogatni a (nemlétező hibátlan) megoldás késlekedése 
miatt. „A dohányzás káros az egészségre!” olvasható ap
rócska sikerként a cigarettás dobozokon. Lehetne például 
gyakrabban szólni arról is, hogy léteznek lassacskán fele
désbe merülő korlátok -  hívjuk őket erkölcsi törvények 
helyett inkább hasznos együttélési szabályoknak. Lehetsé
ges -  és megfontolandó hogy több hasznunk lehet be
tartásukból, netán betartatásukból is, mint annak ellenke
zőjéből. Nem feltétlenül mafla az, aki nem lop akkor sem, 
ha erre alkalma kínálkozik. Lehetséges, hogy ő a jövőnek 
hitelez -  természetesen a jövőbeni kamat reményében. A 
körülmények rohamos romlása vezet a „ha nem én lövök, 
akkor engem lőnek” frászához. Ezt Remarque a „Nyuga
ton a helyzet változatlan” című regénye egy világháborús 
bombatölcsérben lejátszódó epizódjában megrázó módon 
-  és élesben -  meséli el két egymásnak uszított, ellenség
nek és katonának nevezett ember történetében. Aki a leg
végsőkig képes ellenállni az effajta közeg nyomásának, az 
méltán válik példaképpé: hőssé-szentté. Ez elvezethet a 
felismerésre: mondd meg, miben vagy hajlandó hitelezni, 
ebből megtudható, ki vagy!

Ember, hol vagy?

Következő példáinkat az emberi értelem és intelligen
cia minősége között feszülő inkonzisztencia bizonyítékai
nak tartjuk.

Elsőként említjük azt, amikor a hatalom -  erre való haj
lammal megverve -  „törvényeként fetisizált kiváltságokkal 
veszi körül magát, amelyek messze nem törvények abban

az értelemben, ahogy egy kő lefelé gyorsul. Az ilyen „tör
vény” mondvacsinált. A mai autósok gondja nem annyira 
a nagy sebességek elérése, hanem a sebességkorlátok 
betartása. A gravitációs törvény, vagy a „Ne ölj!” parancsá
nak mellőzése néha orrbavágó módon mutatja meg olda- 
lazásaink következményeit. Önmagunk, mint a természet 
részének kutatása egyre időszerűbb. A „köz” tudatába 
alig-alig kerül át valami is ennek eredményeiből. Aki is
meri önmagát, az kevésbé manipulálható. Változatok sorát 
olvashatjuk-láthatjuk a rossztól való szabadulás vágyáról, 
igényéről. Zenei példaként utalunk Mendelssohnnak V. 
(Reformáció) szimfóniájára. Merné-e valaki a IX. szimfónia 
nemes szándékait megkérdőjelezni?

A 22-es csapdájának látszik, hogy a hadi kiadások „a 
béke fenntartására” napi 1 milliárd dollárra rúgtak 1973 
táján, 1983-ban már 2 milliárdra. Mintha abba is bele 
lehet pusztulni, hogy a békére vigyázunk! Csak ezen az 
áron (nem)létezik a béke? Fel tudja az értelem ezeket az 
ellentmondásokat oldani? Az értelem tudja ezeket az el
lentmondásokat feloldani: Nos, rajta!

Úgy becsülik, hogy az ember jellemének nevezett bel
ső világa hozzávetőleg 18 éves korára -  aztán alig változ
tatható módon -  kialakul. Ha ez csak lécekből, heve
nyészve, gerendák merevítése híján sikerül, nem nehéz 
elképzelni az eredményt sem. A műhely, ahol a szüksé
ges ácsolat készül(het)ne, a család és az iskola. Termé
szetesen a tudás birtokában a csoportérdekek mentén -  
céltudatos módon -  homlokegyenest ellenkező törekvé
sek is feltámadhatnak. Ne feledjük: a tudás (az informá
ció) hatalom.

Másként: jelző az, hogy a közösség mely értékeket tud 
felismerni, elfogadni, elfogadtatni, aztán megvalósítani. 
Ha ebből például a család, az iskola kimaradnának, akkor 
a már kiküzdött legnemesebbek némelyikével bánna mos
tohán -  és bizonyosan nem büntetlenül -  a közösség. A 
világítótornyokban a lámpások kioltása mindnyájunk szá
mára kockázatos cselekedet, a navigálás nehezedik...

E századvégen így invitált előadásra a hirdetőoszlop: 
„A XX. század kérdése: ember, hol vagy?" -  talán a Gö- 
del-paradoxonból, mint a korábban említett nemtudás 
tudásának egy különleges példájából az is kiolvasható, 
hogy az Úristen eltakarja, eltakarhatja az arcát.

Értelmünket mire használjuk, például milyen kutatáso
kat támogatunk, anyagi lehetőségeinket mire fordítjuk, 
ezek is az értelemnek adott vizsgafeladatok. Időzített 
bomba ketyeg abban a kijelentésben, hogy az emberiség 
mennyi hasznot köszönhet az úgynevezett hadi kutatá
soknak. A háborúk áldozatainak nem szokott lehetősé
gük nyílni véleményük kifejtésére, az utókor legfeljebb 
emlékművekkel adózik kényszerű, maguk aligha válasz
tott tragikus sorsuknak. A mindenkori hatalom előszere
tettel hárítja át a felelősséget a végzetre. Richard Feyn
man (1918-1988) találóan megfogalmazta, a természet 
nem tud arról, hogy mi felosztjuk fizikára, kémiára, bio
lógiára (és hadügyre). „Az ember, m int biológiai egység 
sikerének mértéke, hogy más élőlények ellenséges maga
tartása s a természeti erők okozta megpróbáltatások a 
történelem folyamán mindig kisebb fenyegetést jelentet
tek számára, mint saját testvérei. Történelemkönyveink, 
az ember felebarátaival vívott küzdelmének történetével
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vannak tele, s nem a természet, az állatok ellen folytatott 
küzdelem történetével.” -  írta WignerJenő 1959-ben.

Nem a bölcsesség jele az sem, hogy megannyi gyil
kolásig fajuló brutalitással traktál például egy estényi 
TV-műsor egyben tippek sorát is ontva, sőt: tanítva. 
Ezzel még a jobb rendőrségek is képtelenek versenyt 
futni. Nyilván partikuláris emberi indulatok, rögeszmés, 
beszűkült emberi szándékok gerjesztenek olyan kény
szerpályákat, amelyen aztán a palackból kiszabadított 
szellem a vaksötétbe vezet bennünket: a lélek vitustánc- 
ba kezd. A film, a televízió hatását, eredményeit látva 
ezt a jelenségkört nagyon is az emberi intelligencia pró
bájának tekinthetjük.

Az egyes ember mozgástere csekély. Tőle a kérdés 
azonban sem elvileg, sem gyakorlatilag nem tagadható 
meg és úgy szólhat: fordulhat-e a bírósághoz és kaphat-e 
a felbujtóval szemben elégtételt az, akit egy film ötlete 
nyomán vertek nyomorékká? Vajon nem jelentene-e 
visszacsatolva korlátozó erőt, mely szerint ilyen esetek
ben a film készítőjének-forgalmazójának kellene bizo
nyítania „ártatlanságát” és nem a megnyomorodottnak a 
felbujtás tényét? Hozzásegítene-e ez az emberibb élethez? 
Meddig lehet egy ilyen esetben a felelősséget a véletlen 
mögé seperni? A csillagok hidegen pislognak ránk...

Az önkorlátozás gyakori és vészes hiánya, a „minden a 
miénk és értünk van” büntetlenül nem űzhető: a teremtés 
„koronájának” kötelessége az „alattvalóiról” is gondol
kodni, aztán gondoskodni (nemzeti parkok). Különös -  
és szép -  időszerűséget ad ennek az a tény, hogy ma már 
-  az etológusok munkájának sikereként -  az értelem evo
lúciójáról is beszélünk. Az állatok sokkal közelebbi roko
nainknak látszanak, mint azt korábban bárki is hitte vol
na! Ezzel pedig az ember természetbeni helye és szerepe 
új megvilágításba kerül. A távolságtartás oka: tudatlansá
gunk, melynek e példája is alázatra int. Nehéz, nagyon 
nehéz leírni, mégis: nem zsákutca-e a természetben az 
értelem megjelenése?

Tudnunk kell azt is: a csillagok közömbösen pislog
nak ránk. Onnan -  bizton hihetjük -  abszolút érdektelen 
a millió évek pergetegében az a kérdés, mi is történik 
százmilliárd galaxis százmilliárdszor százmilliárd csillaga 
egyikének bolygóján, abszolút fontos ugyanez innen. 
„Mert mi az ember a természetben}‘ Semmi a végtelenhez 
képest, minden a semmihez képest. Valami a semmi és a 
minden közt, középen. ’’ - ír ja  Blaise Pascal (1620-1660). 
Ennek hitelesítéséhez elég csupán felpillantani a szikrázó 
égboltra! A régiek ezt gyakrabban megtették. Évszáza
dokra visszamenően tudjuk, Aquinói Szent Tamás 
(1224-1274) is ezt vallotta, hogy a tudás önmagában in- 
differens dolog, csőre csak azáltal tölthető, hogy milyen 
kezekbe kerül. Nehezen érthető hát, miért lehet vádlott 
az ember szellemi gyökereiből eredő kíváncsiságvágyat 
egzakt módon kielégítő tudomány. Hibáztatható, hogy 
törvényeket lel a természetben, amit aztán az egyén, a

társadalom az intelligencia minősége híján rosszul hasz
nál? -  de elmarasztalható, ha pongyolán fogalmazva tév
hiteket ébreszt. Csernobil az emberi hanyagság tragédiá
ja, nem az atommag-hasadás modelljének volt a hibája. A 
Challenger katasztrófájánál sem a mechanika tévedett. 
Oklahomában sem a kémia mondott csütörtököt.

Megkapó élmény: távoli galaxisok itthonról észrevett 
és értelmezett jelenségei. Hát mégis, csak nem kis dolog 
lehet a tudomány, ha a Világegyetem történéseit a fé
nyükben érkező üzenetek megfejtése révén képes meg
magyarázni! „Hosszú életem alatt megtanultam, hogy 
egész tudományunk, a valósággal összevetve prim itív és 
gyerekes -  ennek ellenére a legértékesebb dolog, amivel 
valaha is rendelkeztünk. ” -  vallja Einstein.

Bölcsesség híján az értelem bumeráng, a nehézségek 
maguk alá fognak temetni bennünket. Az ember mintha 
krónikus -  és mára egyre inkább az egész Földre kiterje
dő -  egyensúlyzavarral küszködne értelmének és intelli
genciája minőségének fel-felbukkanó inkonzisztenciája 
miatt. Új körülmények, más -  és egyre veszélyesebb — 
díszletek között játssza le újra egykori hibáit.

És a jövő...

Az entrópianövekedés törvényének kegyetlen való
sága az idő mezsgyéje mentén előbb-utóbb pelyvaként 
teregeti szét mindazt, amit akár Haydn szellemes zené
jeként, akár a demokrácia mítoszaként, akár a Gödel- 
paradoxon felismeréseként, vagy tán a Milánói dóm 
szikrázó márványfehérjeként megannyi mással együtt az 
örökkévalóságnak szánva oly fontosnak véltünk-vé- 
lünk. Hát akkor mégis: mi dolgunk ezen a világon? Vö
rösmarty válasza hiteles: a legnemesebbek ma (is) leg
inkább az intelligencia minőségi felhasználásának fo
galmi körében keresendők. A „Mi a jó?” kérdésre adott 
Albert Schtveitzer-i válasz is méltó a követésre: ami az 
életet szolgálja. Az embert értelme eljuttatta -  immáron 
gyakorta meg is fogalmazva -  önmaga kipusztításának 
valós lehetőségéig...

Ember, hol vagy?
Megtorpanva és visszapillantva megállapíthatjuk, hogy 

a kérdés az eredő idő mélyébe veszőn is inkább az intel
ligencia minősége -  és nem az értelem, a tudomány 
problematikája volt: ehhez elegendő kézbe venni a már 
történelmi időkből eredő Újszövetséget, amelyet tanulsá
gosan láthatóvá tett a korábban is idézett Zeffirelli a „Ná
záreti Jézus” című filmjében.

Az egész emberiségnek „kijár” a megszenvedett múlt
nak a mára parancsoló intése:

„Az nem lehet, hogy annyi szív 
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel 
Szakadt meg a honért. ”

A Fizikai Szemle szerkesztő bizottsága az 1972-ben meghirdetett vÉIBMéxyek sorozatát az olvasók kérésére tovább folytatja ez évben is. A 
szerkesztő bizottság állásfoglalása alapján „a Fizikai Szemle feladatául vállalja el , hogy teret nyit a fizikai kutatásra és fizika oktatására vo
natkozó véleményeknek, ha azok értékes gondolatokat tartalmaznak és építőszándékúak, függetlenül attól, hogy egyeznek-e a lap szer
kesztőinek nézetével, vagy sem” , Ennek szellemében várjuk továbbra is olvasóinknak, várjuk a magyar fizikusoknak leveleit.
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F i z i k a i  S z e m l e
MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT

A Mathematikai és Természettudományi Értesítőt az Akadémia 1882-ben indította 
A Mathematikai és Physikai Lapokat Eötvös Loránd 1891-ben alapította

Lll. évfolyam 4. szám 2002. április

FIZIKA ÉS KÖZGONDOLKODÁS Kroó Norbert 
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára

Több vezető európai kutatási intézmény, a CERN, az 
Európai Űrkutatási Ügynökség, valamint az Európai Déli 
Obszervatórium 2000-ben egy olyan programsorozatot 
indított, amelynek célja a modern fizika eredményeinek a 
társadalom minél szélesebb köreivel való megismerteté
se, a fizika jelentős társadalmi szerepének tudatosítása.

Ebbe a folyamatba illeszkedik az MTA Fizikai Tudo
mányok Osztályának és az Eötvös Loránd Fizikai Társu
latnak idei „Fizika Hete” című rendezvénysorozata is. 
Engedjék meg, hogy az ehhez kötődő „A fizika és köz- 
gondolkodás” címet viselő előadóülés megnyitójaként 
néhány gondolatot megosszak Önökkel.

A 20. századot sokan -  joggal -  a fizika századaként 
határozzák meg. Egy sor olyan, a tudomány fejlődését, 
de mindennapi életünket is alapvetően meghatározó fel
fedezés született ugyanis, amelyet a fizikához köthetünk. 
A relativitáselméletek, a kvantumfizika, vagy a részecske- 
és magfizika, továbbá az anyagtudományok, energetika, 
az információs technológiák, az elektronika, a lézerek, 
vagy az utóbbi évtizedek nanofizikája és az ezeken ala
puló technológiák közismerten e felfedezések talán leg- 
fontosabbjai és joggal lehetünk büszkék arra -  mint 
ahogy erről a Nature című folyóirat ezen évszázadi első 
száma is megemlékezett -, hogy Budapest e fejlődésben 
meghatározó szerepet játszott.

A Második Világháború után, részben a tudománynak 
és ezen belül elsősorban a fizikának a háború eldöntésé
ben játszott szerepe miatt, a társadalom minden problé
májának megoldását a tudománytól várta, és ez az általá
nosan elfogadott nézet a hidegháború idejének első sza
kaszában is fennmaradt. Ezt a filozófiát Vannevar Bush

Elhangzott az MTA Fizikai Tudományok Osztálya és az Eötvös Loránd 
Fizikai Társulat rendezésében tartott „A fizika és közgondolkodás” elő
adóülésen 2002. március 5-én. Az ülést Horváth Zalán  akadémikus ve
zette. E számunk első négy cikkét az előadásuk alapján a szerzők folyó
iratunk részére írták.

„Science, the Endless Frontier” című könyve fogalmazta 
meg, amely ebben az időben az amerikai (de talán az 
egész világ) tudománypolitikájának alapjává vált.

Hamarosan kiderült azonban, hogy a tudomány nem 
képes minden felmerülő probléma azonnali megoldásá
ra, sőt a társadalom egy sor újonnan megjelenő problé
mát, mint a nukleáris katasztrófák és háború veszélye, a 
környezetszennyezés vagy a globalizációhoz kötődő 
problémák sora, a tudomány számlájára írt. Ezt tetézte az 
a gyakorlat is, hogy a tudományos kutatás növekvő költ
ségeinek előteremtése érdekében a kutatók olyan ered
ményeket is ígértek, amelyeket nem tudtak beváltani. Az 
erősödő társadalmi gyanakvás természetesen presztízs- 
veszteséghez és ennek folyományaként a kutatási költ
ségvetések megcsonkításához is vezetett.

A fizikát ez a folyamat az átlagosnál is jobban érintette, 
egyrészt azért, mert azok a tudományos eredmények, 
amelyek a társadalmi kiábrándulást táplálták jelentős 
részben a fizikához kötődtek, másrészt általánosan elter
jedt, hogy a fizika napja leáldozóban van, a jövő tudomá
nya a biológia.

Mivel a fizika szép, de nehéz diszciplína, és a kutató 
aktív periódusában állandó tanulást-képzést igényel, és 
így nem ígér könnyű életet, de meggazdagodást sem, az 
ifjúság körében vonzereje rohamosan csökken. Ezen a 
tendencián jövőnk, a társadalmi fejlődés érdekében vál
toztatnunk kell és érdemes. Ezért a szépség (és hasznos
ság) bemutatása mindannyiunk nemes feladata.

De térjünk át most jelenünkre és jövőnkre, a 21. szá
zadra. Sok mindent másképp kell csinálnunk, mint ko
rábban, és ez igaz a tudományos kutatásra is. Megváltoz
nak a prioritások, de ugyanez igaz a tudományos munka 
jellegére is. Az alapvetően diszciplináris kutatásokat in
ter- és multidiszciplináris munka, problémaorientált kuta
tások váltják fel. Mindez igaz a fizikára is, amely egyre 
inkább egy diszciplínából egy, a tudományos problémá
kat megközelítő alapeszközzé, a többi természettudomá-
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nyok alapjává válik, gondolkodási formává, amely a tu
dományos kutatásokon kívül, a társadalmi tevékenység 
más területein is eredményesen használható. Ennek elle
nére meg vagyok győződve arról, hogy a 21. század fizi
kája is tartogat számunkra a múlt századéihoz hasonló 
jelentőségű felfedezéseket. Néhány esetben -  mint példá
ul a gravitációnak a többi ismert erővel (gyenge és erős, 
továbbá elektromágneses kölcsönhatás) való integrációja 
-  a probléma már világosan megfogalmazódott, és a 
megoldás sem tűnik túl távolinak. Az alapvető kérdés 
azonban mégis az, hogy milyen hasznos lesz a fizika a 
többi diszciplína számára.

Még egy gondolat, amiről nem szabad elfeledkeznünk. 
A 20. század gazdaságában alkalmazott technológiák 
kimerülőben vannak. A további fejlődéshez új, mégpedig 
elsősorban „tudásalapú” technológiákra van szükség, 
amelyek kevésbé nyersanyag és energiaigényesek, és az 
általuk létrehozott termékekben a tudásalapú hozzáadott 
érték a döntő. Ehhez új ötletek kellenek, melyek döntően 
a kutatásoktól, ezen belül jelentős mértékben az alapku
tatásoktól, és reményem szerint sok esetben a fizikától 
várhatók. Ez a folyamat a gyakran hangoztatott tudásala
pú társadalom és gazdaság alapja, egyúttal a fenntartható 
fejlődés, sőt az emberiség túlélésének egyetlen útja. Az 
idő tehát a tudománynak, nekünk kutatóknak dolgozik.

Mivel még mindig jelentős mértékű értetlenség tapasz
talható a társadalom részéről a tudományos kutatás jelen
tőségét illetően, nemcsak érdekünk, hanem kötelessé
günk is a tudományos oktatás és felvilágosítás, a tudomá

nyos gondolkodás terjesztése. Nem egy tudományágért -  
mondjuk a fizikáért -  hanem általában a tudományért, 
annak társadalmi fontosságáért kell meggyőző ismeretter
jesztő tevékenységet folytatnunk. Meg kell magyaráz
nunk, hogy mit és miért kell kutatnunk, de nem szabad 
olyan eredményeket ígérnünk, amelyek teljesíthetősége 
erősen kétséges.

Az oktatás természetesen a fizikai gondolkodás ter
jesztésének leghatásosabb eszköze, amit a közép- sőt 
általános iskolában kell a diákok minél szélesebb köreibe 
beoltani. Fontos ez azért is, mert -  mint már említettem -  
ez a gyakorlati élet szinte minden területén hasznos lehet 
mind az egyén, mind a kisebb vagy nagyobb közösség 
számára is. Jó fizika nélkül azonban nincs jó fizikaokta
tás. Ezért is fontos nálunk, Magyarországon a színvonalas 
kutatómunka mind az egyetemeken, ahol az oktatókat, 
tanárokat is képezik, mind az erre hivatott professzionális 
kutatóintézetekben, ahol a kutatásban, kutatással való 
képzés a mindennapi tevékenység szerves része.

Az ismeretterjesztés pedig az oktatásból már kinőtt 
rétegeket célozza meg. Feladata a tudományt nem műve
lőknek segítséget nyújtani a csúcstechnológiai eszközök
kel zsúfolt, bonyolult világunkban való eligazodásban. 
Meg kell magyaráznunk az adófizető polgároknak, hogy 
mire költi a tudomány adóforintjaikat, és ebből rövid és 
hosszú távon milyen haszna származhat a társadalomnak. 
Támogatás ugyanis csak értő közösségektől várható.

Erről szól ez az ülésszak, amelyhez minden előadónak 
és résztvevőnek sok sikert, illetve sikerélményt kívánok.

FIZIKA A 21. SZÁZAD MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉBEN
Gyulai József 

az Eötvös Társulat elnöke 
MTA Anyagtudományi Kutató Intézet

Mottó N' 1
„One outstandingly important fact regarding Space

ship Earth, and that is that no instruction book came 
ivith it... ”

Buckminster Fuller: Operating Manual for Spaceship 
Earth (1969)

Bár ma a címoldalakra -  teljesen érthetően -  a bioló
gia nagyszerű teljesítményei kerülnek, mint például a 
Human Genom Program minapi sikere vagy olyan tudo
mányágak kialakulása, m int a „proteomics” -  az emberi
ség alapkérdése a 20-21. század fordulóján óhatatlanul 
az energiagazdálkodás és ezen keresztül a környezetünk
kel való viszonyunk marad.

A jelen mondandóm végigolvasása után kiviláglik, 
hogy ezzel az indítással egyáltalán nem kívánom a bioló
giát „detronizálni". Sőt! Kérem, higgye el ezt nekem a 
Tisztelt Olvasó még akkor is, ha már itt „médiás rés” kifej
tem, hogy a szemünk előtt alakuló „biológia” már nem 
„a z ” я biológia. Hogyan láttatja velem a szakmai bekép

zeltségem, például a Genom Programot! Az alapkérdés
hez természetesen a hagyományos biológia vezetett, a 
végrehajtást azonban a chiptechnológia (általánosabban: 
a mikromegmunkálás kifejlődése, „micromachining”, lásd 
alább) tette lehetővé, fő eszközét pedig az informatika 
adta. A chiptechnológia eszközei kellettek ugyanis a bio- 
chip megalkotásához, míg a fejlett kriptográfia (kódfej
tés) eszköztára kellett ahhoz, hogy a DNS-töredékek leg
valószínűbb illeszkedési sorrendjét megtalálják, amely 
azután elvezetett a legvalószínűbb „szekvenálás”-hoz.

Az energiaprobléma azonban ennél sokkal égetőbb. 
Kapcsolatos azzal, hogy -  Fuller hihetetlenül, fizikusi érte
lemben is pontos képével -  a „Föld-űrhajó” túlnépesedett 
és ha megoldjuk az emberiség leggazdagabb rétegének 
hosszabb, jobb életét, a túlnépesedés kérdése még inkább 
égető veszéllyé válik. Igaz -  és ezt fizikusként mondom -  
csak addig, amíg a Föld zárt rendszernek, űrhajónak te
kintendő. Mert ez nem feltétlenül marad igaz.

Folytatva a gondolatot. A túlnépesedés kvantifikálásá- 
ra ma gyakran használnak egy fogalmat, a „környezeti
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területegység”-et‘ („ecological footprint”), amelyet azon
ban csak korlátozottan szabad használni, az ugyanis a 
mai technikai színvonalhoz kötött és annak fejlődésével 
biztosan módosul. Az adatok azonban riasztóak. Ez a 
„terület” a fejlődő országokban körülbelül 1 hektár, a 
fejlett országokban azonban 9,6 ha, és a világátlag is 2,1 
ha. Tehát a fejlett országok életformájának globális bizto
sításához már ma is négy darab Földgolyó kellene. Ha 
figyelembe is vesszük az akár váratlan -  fizikai, kémiai, 
biológiai -  felfedezések gyógyírját, az élet így akkor sem 
folytatható. Pláne, ha meggondoljuk, hogy a fejlődő or
szágok fajlagos energiaigénye 2050-re eléri az OECD- 
országok mai szintjét. Hangsúlyozni kell azt a humanista 
trivialitást, hogy ezen országok lakosságának a jólétre 
való törekvése megtagadhatatlan jog, sőt felelősséggel 
támogatandó. Tízmilliárdos létszám esetén és a mai ter
melési rendben azonban mindez környezeti katasztrófa 
esélyét vetíti elénk.

A kiutat az „írástudók”-nak -  nagyon is előkelő he
lyen a fizikusoknak -  kell megkeresniük és kimunkálni
uk. Ez ahhoz a felismeréshez vezet, hogy a civilizáció
hoz nélkülözhetetlen technológiákat, azok rendszerbe 
szervezését át kell gondolni, és úgy kell optimalizálni, 
hogy a modern élethez nélkülözhetetlen termékeket ke
vesebb energiafelhasználással és lehetőleg zárt termelé
si-fogyasztási folyamatokkal lehessen megvalósítani. 
Egy vonatkozó adatot ismerek ez ügyben, amely némi 
optimizmussal tölt el: az USA Energiaügyi Minisztériu
mának közlése szerint, ott az egységnyi nemzeti jövede
lem létrehozásához szükséges energia évente mintegy 
6%-kal csökken. A technológiailag fejlett emberiség 
tehát elindult a kívánt irányban és ez rendkívül pozitív. 
Kérdés azonban, hogy ez az ütem elegendő-e. Vajon 
mennyi időnk van?

A kérdésnek a kutatók általi megoldása, természetesen, 
még csak a játszma egyik fele. Az új életformához szüksé
ges, de valószínűleg kellemetlen korlátok elfogadtatása a 
politika, a társadalom érettségének kérdése. Mindenesetre 
egy új ipari forradalom szükséges, amelyben a célfügg
vény nem „csak” az anyag- és energia-takarékosság, ha
nem az újrafeldolgozás, a hulladékmentesség is. A megva
lósításhoz szükséges kritikus műszaki tudományok:
• energetika,
• anyagtudomány és
• számítástudomány, -technika (logisztika)
• infrastruktúra: víz, közlekedés, meteorológia stb.

Mindezen alkalmazott tudományok fejlődése előtt
időről-időre ott merednek fel -  a félvezető integrált áram
körök fejlődésének menetét rögzítő, National Technolo
gy Roadmap for Semiconductor Industry (ITRS) szóhasz
nálatával -  a megoldatlan kérdések „Red Brick Wall”-jai, 
a „téglafalak”, amelyek lebontása mindig is a fiz ika i és a 
k é m iá v á  vá l t  f iz ik a i kutatásokfeladata volt.

Amint annak idején a fizika akkor vált alaptudo
mánnyá, amikor eleink beleépítették, hozzáfejlesztették a

' A „környezeti területegység” („ecological footprint”) az az absztrakt 
„földterület”, amely -  a mai termelési/fogyasztási rendben! -  egyetlen 
ember civilizációs ellátását biztosítani képes.

matematikai módszereket, úgy vált a 20. században a 
kémia egzakt tudománnyá a modern fizika beleépülésé- 
vel. Most kettejükön a sor, hogy a biológiát átalakítsák...

Mottó N' 2
A 21. század „biológiája” jobban fog hasonlítani a 

20. század fizikájára, kémiájára, m int az akkori bioló
giára.

Az a, sajnos, elterjedt mondás tehát, hogy „a 20. szá
zad volt a fizikáé, a 21. a biológiáé” -  értelmetlenséggé 
degradálódik.

Hogy ez a nagy kihívás be is következzék, a fizikának 
agresszíven bele kell vonulnia az interdiszciplinákba.

Szeretnők megmutatni, hogy miként áll szinte minden 
fejlődés bölcsőjénél a fizika. Néhány példánkat az anyag- 
tudományból választjuk.

Az anyagtudomány -  szerintünk -  az alaptudományok 
(például szilárdtestfizika) jelenségorientált kutatásainak 
eredményeit, a felismert „törvényeket”, mint „szerszámo
kat” alkalmazza, hogy (lehetőleg előre elképzelt!) funk
ciót ellátó szerkezeteket megvalósítson. Az anyagtudo
mánynak ez a definíciója metodikai, filozófiai egység és 
akár a biológiai anyagok tudományát is beöleli. A „tech
nológia” ezen „szerszámok” működési tartományát (idő, 
hőmérséklet stb....) a reprodukálhatóság érdekében rög
zítő szabályrendszer.

A technológiák mostanában többször citált jellege is 
kihívás a fizikának. Feynman hasonlata óta szokás épít
kező (bottom up) és lebontó (top down) technológiákról 
beszélni. A forgácsolás például lebontó, mert trilliószám 
tépi fel a kötéseket -  egyenként eV nagyságrendű ener
giaközléssel! A „bottom up” viszont akár atomonként 
építkezik: ilyen a félvezetők planáris építkezése, képlé
keny megmunkálás, alakra öntés stb. De ez főleg az élő
lények trükkje -  erről később.

A táblázat ban igyekeztünk összefoglalni azokat a 
frontvonalakat, amelyeket a különféle iparágak fejlődése 
követel2. Azt kell látnunk, hogy a fizika, kémia minde
nütt, minden tételnél alapvető jelentőségű. Bármelyik 
tételt vesszük szemügyre, azt rendkívül magas szintű, a 
fizika paradigmaváltásaihoz elvezető, de legalábbis 
annak eredményeit beépítő munkát kell látnunk. A fő 
paradigmaváltások a következők voltak:
• Számítógépi módszerek bevonulása

-  „Kváziegzakt” megoldások lehetősége
-  kvantifikációt is lehetővé tevő statisztikai eljárások
-  Új a „brute force” lehetősége is (mint a biteket kor

látlanul szaporító digitális elektronika, vagy a „data 
mining”,...)

• Preparatív és módosító eljárások, szimuláció
-  Építő, lebontó, strukturáló -  litográfiák
-  Lézeres, ionos stb.
-  atomi rendezettség, illetve rendezetlenség! 1

1 Semmiképpen sem akarjuk az öntörvényű, jelenségorientált, „kíván
csiság” által motivált kutatások fontosságát csökkenteni, de a modern 
világban tömegessé vált kutatás dandárját a technológiák -  gyakran 
csak a posteriori jelleggel -  motiválják. Megálmodott világunkban kívá
natos az a priori motivációjú kutatás. Ennek meglétét a jelenségek 
szimulációjának alkalmazása bizonyítja.
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táblázat

Infotechnológia Energetika Közlekedés Gépipar, építőipar Agrotechnológia,
biotechnológia

Gyógyászat

Félvezetők si, sige, a+b5, szén- 
nanocső

teljesítményelektronika, sic napelemek organikus félvezetők aktív implantok

Szerkezeti
kerámiák

átlátszó kerámiák turbinák, csapágyak motorok („1-21-es") motorok, szerszám, kemény bevonatok, 
gépek

protézisek

Funkcionális
kerámiák

szenzorok,
szupravezetők

tüzelőanyag-cellák, magas hőmérsékletű 
szenzorok, akkumulátorok, szupravezetők(?)

szenzorok, nano- 
megmunkálás

szenzorok,
beavatkozás

idegstimulátorok

Optikai, fotonikai 
anyagok

hullámvezető, chip, 
„photonic bandgap”

kisfogyasztású elektronika, led, lézer (gan), 
kisüléses lámpa, a világítás forradalma

monitorok távirányítás mesterséges
érzékszervek

Polimerek low, high k, cd, 
memóriák

szigetelők,
napelemek

járműipari igények 
szerint

hőálló és terhelhető polimérek (300-500 km 
önhordóképesség!), „smart" aktív anyagok

biokompatibilis, 
terhelhető, „smart” 
aktív anyagok

Fémkutatás tiszta fémek, cu, au, 
w, ta stb.), 
szupravezetés

könnyű fémötvözetek, kompozitok, „smart” aktív anyagok, acélok, 
fémhabok

korrózióálló
ötvözetek

kompozitok, protézis 
elemek, „smart” aktív 
anyagok

Nanoszerkezetű
anyagok

mágneses anyagok; 
egyel, tranz., 
kv. komputer

turbinák fullerénszerűek, cn, bn, gyémánt genom protézisek,
biokompatibilis

teherbíró és korrózióálló szerkezeti anyagok, bevonatok fullerénszeriiek,
gyémánt

Többfunkciós
mikro-
megmunkálás, 
MEMS + nano

adaptív optika önoptimalizáló
anyagok

intelligens
távolságtartók, fékek, 
ütközők, biztonság -  
minden formában

intelligens 
szerszámok, 
intelligens házak

intelligens gépek, 
gps-vezérlésű

intelligens implantok, 
„smart" aktív anyagok 
bekapcsolásával, 
mesterséges 
érzékszervek

• Anyagvizsgálati eljárások -  amelyek tetszésszerinti
kölcsönhatások megfordításai: reakciótermékből kö
vetkeztetünk a kölcsönhatás előtti állapotra -
-  a képalkotás, atomi szintekig
-  érzékenységnövelés (fő nyomást a „Moore-szabály” 

adja, lásd alább)
• Nanotechnológia filozófiája,

-  atomi-molekuláris szint,
-  önszerveződés -  a „szerszám-koncepció” nonplusz- 

u lírája
Említsünk néhány példát. Például vizsgáljuk meg a közle
kedési eszközök fejlesztésében fellépő fizika-közeli 
problémákat.

A jövő gépkocsija

Kevéssé ismert, de igaz, hogy az „egyliteres” autó léte
ző esély. Az 1980-as évek közepén dolgoztak azon az 
EUREKA-programon, amely 200 millió akkori euro fel- 
használásával elkészített egy gépkocsit, és az 100 km/h 
sebességgel haladva, 100 km úton 1 liter üzemanyagot 
fogyaszt. Ebbe a teljes mai fizikai, műszaki tudást beépí
tették vagy szerkezeti elemként, vagy energiaveszteséget 
csökkentő eljárásként. Ebből következik, hogy a 2-3 lite
res kocsi szériatermék lehet -  ha a társadalom kiköveteli.

Egy biztos változatot az elektromos autó jelent. Nyil
ván az „este töltendő” autó, ha az áramot a közvélemény 
által ma preferált hőerőművek szolgáltatják, nem az igazi, 
hiszen ekkor „csak” az történik, hogy a széndioxid terme
lést a városi utcákról a hőerőművekhez telepítik át, ahol 
persze jobban kezelhető. A tüzelőanyag-cellák azonban 
már magukban rejtik a jó megoldást -  főleg, ha a hidro

gént víz és nem kőolaj bontásából nyerik. Naivnak tűnik, 
de a vizet napteleppel bontva, zárt és teljesen környezet- 
barát folyamatot lehet produkálni. Egy gépkocsi hidro
génellátásához szükséges 1,5-2 MWh/év energiát mint
egy 40 m2-es naptelep megtermeli hazánkban -  ebben 
ugyan nem vettük figyelembe azt az energiát, amely a 
hidrogén tárolásához, visszanyeréséhez szükséges, de a 
számításba vettnél kétszer jobb hatásfokú, olcsó napele
mek is léteznek. Pár esztendő, persze, szükséges ahhoz, 
hogy a naptelep „nettó” energiatermelővé váljék, azaz 
megtermelte légyen az előállításához szükséges energiát.

A tüzelőanyag-cella előnyösebbnek tűnik, mint a ma 
ismert akkumulátorok, mert ez utóbbiakban kicsi a fejlő
dés tartaléka. Az ugyanis a helyzet, hogy egy feltöltött 
akkumulátor olyan metastabil állapotban van, mint egy 
brizáns robbanóanyag, azaz rendkívül veszélyes.

Nem köztudott, hogy két éve megépült és üzemelt -  
igaz a drága, de 30% hatásfokú GaAs napelemek felhasz
nálásával -  egy direkt napenergiával hajtott, persze, 
automata repülőgép, amely fantasztikus magassági rekor
dot is beállított, 23000 m-rel!

Fizika a miniatürizálásban

A miniatürizálás fontosságát nem csak a kis méret, hor
dozhatóság, kis fogyasztás jelzi. A megbízhatóság ezzel 
együtt való növekedése talán mindezeknél fontosabb kö
vetkezmény. A megbízhatóság azáltal is növekszik, ha 
minél több intelligenciát belezsúfolunk az áramköri tokba. 
A fő (szoftver jellegű) hibaforrás ugyanis az emberrel való 
kommunikáció. A chipen belül csak anyagmozgásokkal 
összefüggő, hardver jellegű öregedések okozhatják a
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megbízhatóság leromlását. Bár -  a fizika fintoraként -  fi
gyelni kell a „soft” (nem maradandó) hibákra. Ezek az 
egyszeri tévesztések akkor állnak elő, amikor egy energi
kus töltött részecske (például alfa-részecske) áthalad a 
chip funkcionális rétegein és ott többlet elektron-lyuk- 
párokat kelt, amelyek megváltoztathatják a tranzisztor 
vezetési, azaz bit-állapotát. A részecske nem csak kozmi
kus eredetű lehet, például az olcsó műanyag tokokban 
mindig jelenlévő tóriumból is származhat.

A Gordon Moore „szabály” -  az Intel 1970-es évek 
második felére kész Moore által készített üzleti terve -  
olyan szabály, amely -  mindenki csodálatára -  mindmáig 
leírta a mikroelektronika fejlődését, sőt, 2 0 1 6 -ig biztosan 
működni látszik. Eredetileg Moore azt vette észre, hogy 
az Intel első éveiben az egy chipre integrált elemek 
száma évente kétszereződött, óvatosan remélte, hogy ezt 
a fejlődést néhány évre extrapolálhatja... Mára ugyan a 
kétszereződés mintegy 1,8-szereződésre mérséklődött, de 
semmi okunk feltételezni, hogy ez a trend 2016-ig ne 
maradjon érvényben. A szerző véleménye szerint Mr. 
Moore „megérdemli”, hogy rá figyelve kvantifikáljuk a 
fejlődést a későbbi időszakban is. Ha ugyanis az akkori, 
már más elvű számítógépek majdani teljesítőképességét 
„tranzisztor-ekvivalens”-re átszámolnák, a Moore-szabály 
akár érvényes is maradhat. Különösen imponáló a sza
bálynak olyan érvényesülése, amelynek ma vagyunk ta
núi: egy szakértői testület évenként korszerűsíti a prog
nózist -  és az első óvatosság rendszeresen szükségtelen
nek bizonyul. Amíg 1994-ben „csak” 2010-ig, 2001-ben 
már 2 0 1 6 -ig mert a bizottság prognosztizálni -  igaz, hogy 
az egyes fizikai-kémiai alapon álló technológiai lépések
re vonatkozó követelményeket rögzítő táblázatok sok red 
brick wall-jellegű kihívást tartalmaznak a mai fizika, 
kémia és a fizikai méréstechnika számára! Ezekben az 
években valamennyi alkalmazott, ma is ismert analitikai 
eljárás érzékenységét legalább egy nagyságrenddel ki 
kell terjeszteni (például nehézfém szennyezések, oxidré- 
teg vastagságok, sztöchiometriák).

Néhány példa a kihívásokra

Engedtessék meg egy személyes példa. A Caltech- 
KFKI ionimplantációs együttműködésnek vitathatatlanul 
legnagyobb -  szilárdtestfizikai! -  eredménye, amely a 
hetvenes évek második fele óta általános ipari gyakorlat
tá is vált, a preamorfizáció kidolgozása. Ehhez az a felis
merésünk vezetett, hogy egy teljesen amorf réteg szilárd
fázisú epitaxiával jobb minőségű ráccsá növeszthető 
vissza (termikusán vagy atermikus -  például besugárzá- 
sos -  reakciókkal), mint egy „csak” (az implantáció okoz
ta) hibákat tartalmazó réteg. Tehát -  akkori javaslatunkra 
-  a tranzisztor működéséhez szükséges adalékatomokat 
egy, Si-ionokkal amorffá roncsolt rétegbe kell implantál- 
ni, majd ezt a réteget kell hőkezeléssel visszakristályosíta
ni. Ez az egyszerű eljárás „mentette” át az implantációt az 
eddigi áramköri generációváltásokon, illetve megfordítva, 
hozzájárult a Moore-szabály érvényesüléséhez. Ma min
den integrált áramkörben sok, akár 18 implantációs lépés 
szerepel! A mai kihívás azonban az, hogy lehet-e a né-

1. ábra. A Safegas EU 5. Keretprogramban fejlesztett (MTA MFA) gázér
zékelő alapját jelentő „mikrofűtőtest” pásztázó mikroszkópos képe. A 
kimart üreg felett, két-két áramvezetőn lebeg a néhány tíz m ikron él
hosszúságú Si-lapka, amelybe fűtőtestet és hőmérőt integráltak. Erre 
viszik fel a katalizátort, amely a párszáz fokos hőmérsékleten az érzé
kelendő gázmolekulák elégetéséhez vezet. Az égéshő által megválto
zott lapkahőmérséklet mérhető. A gázok fajtáira való fajlagosságot az 
érzékelők hálózatba szervezésével érik el.

hány tíz nanométer mélységű pn-átmeneteket még így 
elkészíteni (beleszól-e statisztika stb.) vagy új, persze 
más gondokra vezető eszközöket kell keresni (például az 
adalékolt amorf réteg optikai abszorpcióját kihasználó 
lézeres olvasztás nőheti ki magát ilyen eljárássá).

A haladás kulcsa ma az atomi méretekben rendezett 
rétegek előállítása. Különösen imponáló a Si/Si02 határ
rétegre megkövetelt atomi rendezettség. A hibátlan 
-Si-O-Si- láncokat tartalmazó, azaz az egyáltalán elvisel
hető elektromos tereknek ellenálló oxidvastagságnak, a 
400 mm átmérőjű szilíciumszelet minden pontján, ma a 
következő a kritériumnak kell eleget tennie:

dlixu= (3±0,2) nm.

Ha figyelembe vesszük, hogy a szilícium rácsállandója c/sl 
= 0,5 nm megdöbbentő a fenti szám: az oxidvastagság 
mindössze hat rácsállandónyi, és a hibahatár a rácsállan
dó fele, azaz legfeljebb egyatomos lépcsők tűrhetők el, 
és azok felületi koncentrációja is szigorúan korlátozott: 
legfeljebb minden ezredik atomnál lehet egyetlen lépcső!

A fizikai és geometriai optika együttesen művelt cso
dákat az integrált áramkörök feszítő igényeinek nyomá
sára (fáziskorrigált optikák stb.). Szemben az „iskolában” 
tanultakkal, a megvalósított méretek a hullámhossznál is 
kisebbek lehetnek. Igaz, a megvilágítás már ultraibolya 
fénnyel (130 nm) történik.

Az érzékelők/beavatkozók forradalma

A számítógépek nyújtotta lehetőségek kihasználása 
csak akkor lehetséges, ha ellátjuk azokat feldolgozandó 
adatokkal és a feldolgozott adatokkal valamit működte
tünk. Erre szolgálnak az érzékelők, illetve a beavatkozó 
eszközök.

Példáinkat a mikromegmunkálással (Microelectro- 
mechanical Systems, MEMS) készített eszközök területé
ről vesszük.
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2. ábra. Y- és hengerspirál alakú egyfalú szén nanocső (MTA MFA), valamint egy elvi modell, amelyen nyilak jelzik a hetes gyűrűket.

A MEMS a szokásos mikroelektronikai technológiák 
nem a számítógépi chipgyártásban való alkalmazása. 
Nagy fejlődésnek akkor indult, amikor tömegtermék ke
rült a palettára: ez a gépkocsik légzsákjának gyorsulásér
zékelője volt, amelynek lelke egy precízen megmunkált 
nyelvecske. A félvezető technológiák már emlegetett pre
cizitása, amely egyúttal párhuzamos megmunkálás is, 
olcsó, pontos és tömeges. Példánk a „Mesterséges szag
lás” témájában, az EU 5. Keretprogramja keretében az 
MTA MFA által elért hazai eredmény (1. ábra).

A mikrotechnológia olyan ág, amely napjainkban kezd 
a gyakorlati alkalmazások terén hódítani, amellyel azon
ban egy időben elindult a következő lépcső, a nanotech- 
nológia fejlődése, amely új kihívás a fizikának. A látszóla
gos névhasonlóság azonban filozófiai eltérést takar. Ha 
erre nem gondolnánk, elfogadnók sok kémikus véleke
dését, miszerint a nanotechnológia a kolloidkémia ma 
divatos neve. Nos, van két jelentős eltérés. Egyrészt a 
nanotechnológia esetében a rendszer méreteiből kifolyó
lag a klasszikus fizika átadja a helyét a kvantumfizikának, 
emiatt a jelenségek gyökeresen másként zajlanak le. Más
részt a nanotechnológia fogalmazta meg a kémia új kihí
vását: míg a korábbiakban a kémiai reakciók támadási 
pontjai véletlenszerűek voltak, nanotechnológiáról akkor 
beszélünk, ha az önszerveződés segítségével a reakció 
térben rendezetten indul meg és folyik le. A mai informa
tikai alkalmazásoknál fontos, hogy a komputerként hasz
nálható nanoszerkezetek „címezhetően” helyezkedjenek 
el, azaz legyen mód például azoknak elektronsugárral 
való aktiválására, működtetésére. Mindez addig érvényes, 
amíg a nanorendszerekkel való kommunikációt az elekt
romos jelekkel dolgozó komputerünkkel kell megvalósí
tanunk és a processzálás nem molekuláris szinten folyik 
- ami ma még álom.

A nanotechnológia sok területen fejlődik. A fizikához 
legközelebbi ága az informatikai, hírközlési ág, amely 
több új, a fizika számára korszerű kihívást jelent. A kvan
tumkomputer olyan eszköz, amelyben valamilyen kvan
tumállapot megváltozásai révén processzálódik az infor
máció. Ilyen állapot lehet bármely, több kvantumállapotú 
jelenség. Lehet optikai polarizáció, lehet spin, lehet szup
ravezető elektronok polarizációja, vagy bármi hasonló. 
Modelljelleggel például beépítettek a kölcsönhatás távol
ságában öt (spinnel bíró) fluoratomot egy polimérbe, 
amelyek így 2’ parallel processzorként funkcionálhatnak.

A szerző véleménye szerint a spineket használó spintro- 
nika látszik a leginkább perspektivikusnak.

Meg kell említeni egy új területet, amely nem új folya
mat, de ebben a kapcsolatban korábban nem említették. 
A fotonikus kristályokra gondolok. Ezek olyan szerkeze
tek, amelyekben a fényinterferencia úgy játszódik le, 
hogy bizonyos hullámhosszak interferálva kioltódnak, 
azaz a rács úgy viselkedik, mintha egyes fotonenergiákra 
„tiltott sávja” lenne. Nem csak a technikai szükséglet, de 
a természet is sok ilyet produkál. Például sok lepke 
fémes gyöngyház színét ilyen -  önmagában „színtelen” -  
optikailag aktív rácsszerkezet okozza.

Nem tértink ki itt olyan, a fantasztikum határát súroló 
eszközcsalád ismertetésére, mint a „Single Electron Tran
sistor”, SET, amelynek sok változata ismert. Amiről még 
röviden szót ejtünk, az ismét hazai eredmény. A szén- 
nanocsövek izgalmas anyagot jelentenek, hiszen a tulaj
donságai sokban hasonlítanak a gyémántéhoz. Léteznek 
egy- és többfalú nanocsövek. Az MTA MFA-ban sikerült 
először Y-alakban elágazó, illetve hengerspirál alakú 
nanocsövet előállítani azáltal, hogy a hatos gyűrűk közé 
ötös és hetes gyűrűket sikerült beépíteni (2. ábra).

A nanotechnológia sokat köszönhet a pásztázó szon
dás módszereknek mint kísérleti prepára tív technikának. 
Segítségükkel akár egyes atomokat lehet mozgatni, egy
másra építeni. Ezzel modell-építkezésre van lehetőség. 
„Termelésre”, ez az eljárás persze rendkívül háládatlan, 
de kísérletekre különlegesen alkalmas.

A nanotechnológia megfogalmazott programja első 
pillanatra fantasztikumnak tűnik, de ahogy telik az idő, 
egyre inkább elképzelhetővé válik. Ellesni, hogy a DNS 
miként rendezi a fehérjéket, vagy: az élővilágnak a nap
energiára alapozott „preparatív technikáját” -  például a 
növények növekedését, a virágok kinyílását -  megértve, 
mindezt a szervetlen világban mint szerszámot alkalmaz
ni. Persze meg kell oldani a kódolás-kiválogatódás elvei
nek megfelelő minőségellenőrző rendszereket keresni. 
Ez már nem csak a fizikának, kémiának nagy kihívás, ha
nem a rendszer szervezésnek is.

Az egykori „két macska” álmom talán egyszer meg is 
valósul: létrehozható az a „szemétdomb” , ahol a hulladé
kok a Nap hatására szép lassan visszaalakulnak nyers
anyaggá...

És mindebben, alapként, ugye, meggyőzően ott a ked
velt, tanult tudományunk, a fizika.
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A FIZIKA ÉS A MODERN TÁRSADALMAK Kiss Adám 
államtitkár-helyettes 

Oktatásügyi Minisztérium

Az ipari forradalomnak, az Újkor gazdasági fejlődésé
nek a tudomány volt a motorja. A tudomány eredményei
ből építkezve, az információ, a tudás demokratizálódásá
val jöttek létre a polgári demokráciák. A társadalom és a 
gazdaság ma sem nélkülözheti a tudomány eredményeit: 
az egyén és a nemzet felemelkedésében. A gazdaság és a 
tudásalapú társadalom működésében, az előttünk álló 
problémák kezelésében kulcsszerepet játszik a tudás. 
Napjainkban különös érvénnyel bírnak Illyés Gyula sza
vai: „Elvesz az a nép, amely nem szerzi meg a tudás 
fegyvereit. Ahhoz, hogy a világ dolgaihoz hozzányúl
junk, ismernünk kell a dolgok természetét, törvényeit, 
történetét. ”

A fizika szerepe napjainkban

Ha száz évet visszamegyünk az időben, azt látjuk, 
hogy akkor egy áru értékének 80 százaléka volt az 
anyag, 20 százaléka a hozzáadott érték: a tudás. Gyorsan 
változó világunkban ez az arány megcserélődött. Csak az 
a gazdaság lehet versenyképes (különösen igaz ez a 
nyersanyagszegény és elöregedő országokra), amelynek 
termelésében nő a hozzáadott érték, az innovatív tudás 
szerepe.

A tudásnak nemcsak a gazdaság fejlődésében, hanem 
az emberiség előtt álló problémák megoldásában is ko
moly szerepe van. E problémák gyökereit a legújabb 
kor gazdasági-társadalmi fejlődésében kell keresnünk. 
Csak a legszembetűnőbbeket említem. A világ túlnépe
sedik, miközben pusztul a természeti környezet és a 
természeti források kimerülőben vannak, hosszú távon 
az energiaellátás megoldatlan. E folyamatokon a társa
dalmak stabilitásának és a világ békéjének megőrzése 
mellett nagyon nehéz változtatni. E problémák kiala
kulásában sem lehet eltekinteni a természettudományok 
szerepétől, de megoldásukban sem nélkülözhető a ter
mészettudományok eredményei, eszköztára. Ezeket 
számos helyen lehet és kell alkalmazni. Például a su
gárvédelem és az egyéb szennyezések kimutatására, 
kvantifikálására számos módszert kínál a fizika. A mo
dern világban tehát megnőtt, felértékelődött a termé
szettudományok jelentősége. A tudomány a 20. század
ban sok meglepetést okozott, és a 21. században sem 
lesz másképp.

Napjainkban tudományos forradalomnak lehetünk ta
núi. Az anyag-, az információ- és az élettudományok is
meretanyaga drámaian gazdagodik. A természettudomá
nyokon belül a fizika kitüntetett helyet foglal el. Korunk 
reklámnyelvének bevett szlogenjét használva mondhat-

„A fiz ika  tartalma a fizikusokra tartozik, 
hatása mindenkire. ” 

F. Dürrenmatt

nánk: „Fizika -  a vezető természettudomány” . Ezt nem 
csupán szakmai elfogultság mondatja velem. A fizika 
rengeteg olyan dologgal van kapcsolatban, mely az em
beriséget, a demokráciákat érinti.

Számos problémára a kutatás eredményei jelenthetnek 
megoldást. Ezekről azonban dönteni kell. A modern de
mokrácia megköveteli, hogy mindenki felelősen részt 
vegyen a döntésekben. Az energetika példája mutatja, 
hogy egyre több (jórészt fizikai) ismerettel és morális 
biztonsággal kell rendelkezni, mert a nagy kérdések m in
dig választásokon, népszavazásokon dőlnek el. E kérdé
sek lényegét az egész társadalommal képesek legyeink 
közölni, ami elsősorban a tudós értelmiség feladata.

A természettudományoknak nemcsak abban van sze
repe, hogy felkészítse a társadalmat a jövőt érintő straté
giai döntésekre, hanem abban is, hogy eligazítsa az em
bereket a világ történéseiben. A világ ugyanis rendkívül 
gyorsan változik, aminek mozgatórugóit a reálértelmiség 
egészen másképp látja, mint a humán értelmiség, a médi
ákban viszont az utóbbiak melynek véleménye jelenik 
meg hangsúlyosan. Az embereknek a tisztánlátáshoz, a 
nagy összefüggések felismeréséhez eligazítást kell adni. 
Például mi reálértelmiségiek a Szovjetunió felbomlását a 
mikroelektronika és az informatika terén felhalmozódott 
versenyhátrányra próbáljuk visszavezetni, a politika vál
sága ennek már csak okozata volt.

A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy a társadalomnak 
szüksége van fizikai ismeretekre. Ezeket elsősorban a 
fizikatanárok közvetítésével tudják megszerezni. Fontos, 
hogy elegendő fizikatanár legyen az országban, és a jövő 
fizikatanárai ne önmagáért való tudományként tanítsák a 
fizikát, hanem annak társadalmi összefüggéseit se hagy
ják figyelmen kívül. A fizikaoktatás azonban nemcsak a 
társadalom számára a döntésekhez fontos ismereteket 
közvetíti. A fizikának az áttételes hatásáról sem feledkez
hetünk el, amelyet Németh László írt le: „A valóság sok
ágú, összetett, s csak összetett módszerekkel közelíthető 
meg. Az ú j fizika, amikor a jelenségek bonyolultságához 
alkalmazkodik, nemcsak ismeretet nyújt, de gondolata
inkat is rugalmasabbá teszi. ”

A tehetséggondozás ezen a területen is kulcskérdés. 
Az Oktatási Minisztérium tavaly és idén a Középiskolai 
Matematikai és Fizikai Lapokat jelentősen támogatta. A 
lap első példánya 1894. január 1-jén jelent meg, és ma is 
fontos szerepet játszik a tehetségek felkutatásában. Tu
dósok több generációja csiszolta problémamegoldó ké
pességét a KöMaL révén. A lap példányait jórészt ma
gyarországi előfizetők vásárolják, de a határon túli fel
adatbeküldők számára fenntartanak néhány tisztelet
példányt.
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A közoktatás területén fontos megemlíteni, hogy 
1995-ben egy olyan rendhagyó kezdeményezés indult 
el az országban, amely kiemelkedően tehet 
iskolás diákok számára kutatási lehetőségeket biztosít 
egyetemi és akadémiai kutatóhelyeken. Az egymásra 
találást a mentorok listáját tartalmazó kiadvány segíti. 
2002-ben ez a mentorlista már közel hatszáz tudomá
nyos labort (műhelyt) sorolt fel. A tehetséges középis
kolásokat váró kutatóhelyek 37 magyar városban talál
hatók, de vannak mentorok Ausztriában, Ausztráliában, 
az Egyesült Államokban, Jugoszláviában, Kanadában és 
Romániában is. A kutatható témákat 2700 címszó fedi 
le. A mentornak jelentkezők között a Nobel-díjas Oláh 
György, a Magyar Tudományos Akadémia további 77 
tagja, szakterületének számos kiemelkedő professzora 
található. A listát minden év elején az összes hazai és 
környező országbeli magyar középiskola igazgatója 
megkapja. A kezdeményezés komolyságára és társadal
mi hasznára jellemző, hogy védnökségét a köztársasági 
elnök és az oktatási miniszter vállalták el, a mozgalom 
fő támogatói között szerepel az Oktatási Minisztérium 
is. Jelenleg több mint 3500 itthoni és környező ország
beli magyar diák kutat. 2000 óta évente megrendezésre 
kerül a középiskolai Tudományos Diákköri Konferencia 
(TUDOK). A kutató diákok többsége kis falvakban (23 
százalék), illetve kisvárosokban (31 százalék) él, több 
mint ötszáz diák pedig Erdélyből, a Felvidékről, illetve a 
Vajdaságból kapcsolódott be a hazai kutatásokba. Ez a 
kezdeményezés önálló honlapot is működtet, ahol a 
végzett munkáról és az aktuális pályázatokról részlete
sebb felvilágosítást lehet találni (http://kutdiak.hu). A 
kezdeményezés ötletgazdáiról és a résztvevő tudósok
ról csak a legnagyobb elismerés hangján lehet szólni.

A fiatalokról, a jövő tudósairól szólva meg kell említe
ni, hogy idén második alkalommal kerül kiírásra a Közép
iskolai és Felsőoktatási Ifjúsági Bolyai Pályázat. Az Okta
tási Minisztérium programja a közoktatásban, illetve a 
felsőoktatásban tanuló tehetséges hallgatók támogatását, 
munkájuk elismerését, a hazai tudományos élet után
pótlását szolgálja. Az Oktatási Minisztérium és a Bolyai- 
díj Alapítvány a pályázattal ele) kívánja segíteni a hazai 
tudományos élet kutatóinak és a diákjainak kapcsolatát. 
Az 1998-ban létrehozott Bolyai-díj Alapítvány képviselői 
ezúton szeretnék felkelteni a fiatalok érdeklődését a ku
tatás iránt. A pályázat témáit 2002-ben az év Bolyai-dí- 
jas kitüntetettje, Roska Tamás jelöli meg. A pályázatról 
részletek olvashatók a http://www.ifjubolyai.sztaki.hu 
honlapon.

A tudás, az oktatás, a kutatás legjelentősebb helye 
azonban a felsőoktatás.

A felsőoktatás fejlesztése Magyarországon

A jövő Magyarországának versenyképessége a ma fel
sőoktatásától függ. Hogy hazánk versenyképes legyen az 
Európai Unióban, elengedhetetlen, hogy olyan felsőokta
tás jöjjön létre, amely az ország gyorsan változó gazdasá

gi-társadalmi igényeit a munkaerőpiacon versenyképes 
ismereteket és készségeket biztosító képzési kínálattal 

sdgégdtozEljrhez olyan felsőoktatás-politikára van szükség, 
amely javítja a tanuláshoz való hozzáférést, bővíti a hall
gatói mobilitást, kiemelten gondoskodik a legtehetsége
sebbek szakmai segítéséről. Kormányunk célul tűzte ki, 
hogy néhány éven belül az adott korosztály felének felkí
nálhassuk a továbbtanulás lehetőségét.

A 21. század kihívásaira való felkészülés érdekében a 
polgári kormány felsőoktatás-politikájának alapvető célja 
a hatékonyság, az esélyteremtés és a minőség. Az intéz
ményhálózat 2000. január elsejével életbe lépett reformja, 
a nemzetközi szinten egyedülálló és az európai viszony
latban innovatív Bursa Hungarica önkormányzati ösztön
díj, a már több mint 80000 diák által felvett Diákhitel, az 
új oktatói bérrendszer, új típusú ösztöndíjak, a kredit
rendszer, a minőségbiztosítási rendszerek bevezetése 
csak néhány az elvégzett feladatokból, egy differenciált 
képzést nyújtó, a munkaerőpiac követelményeihez alkal
mazkodó felsőoktatás megteremtése felé.

Magyarország nem maradhat ki az európai folyama
tokból. A következő évek legnagyobb kihívása, hogy a 
magyar felsőoktatás szervesen illeszkedjék a kialakuló
ban lévő Európai Felsőoktatási Térségbe. Az 1999-ben 
aláírt Bolognai Nyilatkozat legfontosabb célkitűzései 
közé tartozik a könnyen áttekinthető és összehasonlítha
tó oklevelek rendszerének bevezetése; az alapvetően két 
fő cikluson alapuló egyetemi képzési rendszer elfogadá
sa; a mobilitást segítő kreditrendszer bevezetése; az euró
pai együttműködés támogatása a minőségbiztosítás terü
letén. A felsőoktatás reformját, a támogatási és finanszíro
zási rendszerének átalakítását, az oktatás és a gazdaság 
kapcsolatát a Bolognai Nyilatkozat ajánlásainak megfele
lően, de a magyar hagyományok, értékek figyelembe 
vételével fogjuk megvalósítani

Csak akkor tudunk kellőképpen felkészülni az új év
ezred kihívásaira, ha a magyar felsőoktatás szakmailag 
kiváló, együttműködni képes, a nemzeti, a demokra
tikus és az európai értékeket magukénak valló szakem
bereket nevel. Felsőoktatási intézményeinknek -  az 
Európai Felsőoktatási Térségbe beilleszkedve -  a régió
juk tudományos-szellemi központjaivá kell válniuk, a 
jövő Magyarországának szakmai igényeit ki kell elégíte
niük. Mindez csak akkor valósulhat meg, ha a felsőok
tatás támogatási rendszere segíti a fő fejlesztési célok 
megvalósítását, az intézmények autonóm hatékony mű
ködését. Az Oktatási Minisztérium az elmúlt négy évben 
megteremtette a modern magyar felsőoktatás intéz
ményhálózatát, és a működés szervezeti és jogszabályi 
alapjait. A korszerű oktatásszervezés, a tartalom korsze
rűsítése, az emberiség alapvető értékeinek tudatosítása 
és a nemzetünk iránt elkötelezett színvonalas nevelés 
erősítése a következő időszakban előttünk álló legfon
tosabb feladatok.

A következő évek döntőek lesznek az országunknak a 
fejlett világhoz való felzárkózása folyamatában. E mun
kánk egyik legfontosabb mozzanata, hogy együtt, a fenti
ekben kijelölt úton felépítsük a tudás Magyarországát.
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AZ ENERGIAELLÁTÁS NÉHÁNY TÁRSADALMI HATÁSA
Vajda György

OAB-OAH Tudományos Tanács elnöke

Az energiaellátás és a társadalom viszonyát nagyszámú 
hatás és kölcsönhatás jellemzi (1. táblázat). Ezek közül 
néhány az emberek életvitelét is közvetlenül érinti.

Egészségkárosítás

Mint minden emberi tevékenység, az energiaellátás is 
együtt jár az emberi életet, testi épséget, egészséget ve
szélyeztető hatásokkal. Ezek közül a legtöbb nyugtalan
ságot a környezeti ártalmak váltanak ki. A környezeti 
ártalmakat okozó hatások egyrészt közvetlenül veszé
lyeztethetik az emberi egészséget, másrészt ronthatják 
az emberi életkörülményeket, a bennünket körülvevő 
természeti környezet és épített környezet károsításával. 
A társadalom fokozott figyelme a fejlett országokban a 
múlt század közepén, nálunk 1-2 évtizeddel később 
fordult e kérdés felé, és a környezetvédő, illetve zöld 
mozgalmak is ekkoriban kezdtek az energetika veszé
lyeivel foglalkozni. A megnövekedett aktivitásnak ko
moly haszna volt, hogy felhívta a figyelmet valós veszé
lyekre és ártalmakra, és előmozdította az intézkedése
ket korlátozásukra, illetve csökkentésükre. Ugyanakkor 
negatív szerepük is volt, amikor vélt, vagy jelentéktelen 
veszélyek ellen szálltak csatába, a társadalom számára 
káros döntéseket kényszerítve ki, például az atomener
giával kapcsolatban.

A társadalmi fellépés a legritkábban alapult tényleges 
vizsgálatokra és szakmailag megalapozott adatokra, több
nyire csak érzelmek és indulatok ébresztette közhangu
latra támaszkodott. Ez nem meglepő, mert a hiányolt 
információk nagyon ritkán álltak rendelkezésre (bőséges 
teret hagyva a hozzáértőnek avatott dilettáns „szakembe

1. táblázat

Társadalm i kölcsönhatások

anyagi károk gazdaság versenyképessége
egészségkárosítás közhangulat befolyásolása
életszínvonal lakossági beleszólás
ellátásbiztonság munkaerő foglalkoztatása
ellátás minősége műszaki fejlődés
energiaszolgáltatás településfejlesztés
fogyasztóvédelem stb.

2. táblázat

Értékelési módszerek

vizsgálat tárgya eredmény példa

ártalmak
valószínűsége kockázati mutató AGNES projekt

károk mértéke külső költségek externE projekt

hatások
minősége

változatok
rangsora

Vajda: Kockázat és 
biztonság, Akadémiai 
Kiadó, 1988

rek”-nek). Nem véletlen, hogy például a csernobili ka
tasztrófa áldozatainak számáról megjelent adatok néhány 
ezer és sok százezer közé estek.

Sajnos a tudomány még adós a környezeti ártalmak
hoz vezető hatásláncok sok részletének interdiszcipliná
ris feltárásával. Az 1. ábra -  az áttekinthetőség érdeké
ben nem teljes körűen -  érzékelteti, hogy egy létesít
ményből az emissziónak milyen sokféle lehetősége van. 
Minden kis nyíl többféle anyag különféle halmazállapotú 
kibocsátását jelenti, majd azok elkeverednek a környező 
befogadó közegekben, a légtérben, a vizekben, a talaj
ban és később a táplálékláncban. A befogadókban a k i
bocsátott anyagok vándorútra kelnek, és közben módo
sulnak sokféle fizikai, kémiai, biológiai kölcsönhatás kö
vetkeztében. Ebben a befogadó közeg hatása is szerepet 
kap, a vízben a hidrobiológiái és áramlási viszonyok, a 
levegőben a légköri viszonyok (többek között savas eső, 
szmog, fotokémiai reakciók alakulnak ki). így jutnak el a 
recipiensekhez: az emberekhez, a természet élőlényei
hez, a technikai létesítményekhez. A hatások következ
ménye ismét sok paraméter függvénye, az embereknél a 
következmények kimenetét befolyásolja az, életkor, az 
egészségi állapot, az életmód, a táplálkozás, a jövedelmi 
szint, a káros szenvedélyek, a védekezés jellege és sok 
más körülmény. Ha sikerül e bonyolult láncokat végigve
zetni, jókora adathalmaz birtokába jutunk, amit nem 
könnyű a kiértékeléshez közös nevezőre hozni. De még 
ez sem elegendő, az eredményt érthető módon kell meg
jeleníteni a laikusok számára is, akik közé nem csak a 
lakosság nagy része tartozik, hanem a döntéshozók zöme 
is. A 2. táblázat erre három módszert mutat be.

Az első módszerre jó példa a Paksi Atomerőmű biz
tonságának vizsgálatára végzett AGNES projekt, aminek 
keretében PRA* 1 elemzéssel meghatározták a zónaolvadás 
kockázatát. Egyben csökkentésének legfontosabb lehető
ségeire is felhívták a figyelmet, azok végrehajtásával a 
kockázatot az erőmű egy nagyságrenddel csökkentette. 
Elvileg további PRA számításokkal a kibocsátás mértéke, 
majd az egészségkárosodás kockázata is meghatározható, 
de ilyen rendkívül sok munkával és jelentős bizonytalan
sággal terhelt vizsgálatokat csupán néhány hatalmas erő
forrással rendelkező ország végzett. Ezért a nemzetközi 
szakmai közösség megelégszik a zónaolvadás kockázatá
nak meghatározásával, és az IAEA2 is csak erre állapít 
meg irányelveket.

A lakosságnak azonban a kockázatok és valószínűsé
gek idegen fogalmak, könnyebben barátkozik meg a 
külső költségekkel. Ezek eredetileg az árakban nem ér
vényesülő, és ezért a társadalmat terhelő költségeket 
jelentették. Szélesebben értelmezve minden okozott kár 
pénzben kifejezett mértékének használják. Ilyen felfo
gásban indított nagyvonalú kutatómunkát az Európai

1 Probabilistic Risk Assesment, valószínűségi kockázat elemzés
1 International Atomic Energy Agency, NAÜ
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Unió a villamos energiaellátás változatait és jövőbeli le
hetőségeit terhelő külső költségek meghatározására 
(ExternE program). Ebben az Unió országainak nagy
számú intézete vesz részt, hozzájánüva az emisszióktól 
a következményekig terjedő hatásláncok részleteinek a 
tisztázásához.

A hatások minősítésén alapuló eljárást példáz a hazai 
villamos energiaellátás négy változatának összehasonlítá
sa. A 2. ábra a lakosság környezeti ártalmait mutatja, a 3- 
ábra pedig több tucat további követelmény figyelembe 
vételével rangsorolja a négy változatot. Gyengéje a mód
szernek, hogy a nem számszerűsíthető hatások minősíté
se szubjektív, de a tapasztalatokon alapuló ítélőképesség 
figyelembe vételétől más eljárások sem mentesek. Példá
ul a költség-haszon számításoknál meg kell becsülni, 
hogy az energetikai létesítmények több évtizedes élettar-

2 ábra. A lakosság környezeti ártalmai

/• '" ’ ''■'x. tama során hogy fog alakulni az
olajár, a kamatláb, a diszkontté
nyező, az infláció, a műszaki 
fejlődés stb. A Boole-algebrát 
alkalmazó PRA számításoknál is 
eldöntendő, mely eseményfákat 
kell figyelembe venni, milyen 
analógiákkal vagy modellekkel 
helyettesíthetők a hibafák hi
ányzó adatai, hogyan kell ke
zelni a közös okú (árvíz, tűz
vész, földrengés) eseményeket.

Ha terhelik is bizonytalansá
gok a környezeti ártalmak meg
ítélését, a vizsgálatok elősegítik 
a tisztánlátást, és a szükséges 
intézkedések meghatározását. 
Ez hozzájárult ahhoz, hogy az 

beszivárgás talajvízből utóbbi 1—2 évtizedben nemcsak
1. ábra Emissziók a fejlett világban, hanem nálunk

is jelentősen csökkentek az 
energiaellátás okozta veszélyek, nemcsak a környezeti 
ártalmak, hanem más kockázatok (balesetek, munkahelyi 
ártalmak stb.) is, javítva az életminőséget.

kibocsátás 
vízbe szivárgás

L li

3 ábra. Villamosenergetikai vertikumok minősítése

Befolyás az életszínvonalra

Bár a biztonságérzet, vagy a szolgáltatások minősége 
sem közömbös, a legnagyobb befolyást az életszínvonal
ra az energetika az energiaárakon keresztül gyakorolja. 
Az életviteltől függően a közepes jövedelmű magyar ház
tartások kiadásainak 15-20%-át teszi ki a közvetlen ener
giaköltség, ami nemzetközi összehasonlításban nagyon 
magas. Különösen kritikus ez a helyzet a legalsó jövedel
mi decilisbe tartozóknál, akiknek az energiaszámlák k ifi
zetése is nehézséget okoz. Ennél a rétegnél valamilyen 
szociális kompenzációval biztosítani kell a legelemibb 
életszükségletek kielégítéséhez az energiát. Mivel min
den termék és szolgáltatás árában is megtestesül bizo
nyos energiaköltség, e közvetett energiafelhasználás leg
alább a háztartási kiadások harmadára növeli az energia 
súlyát.

A hazai üzemanyagárak nagyjából megfelelnek a nyu
gat-európai színvonalnak, a vezetékes energiaszolgáltatá
sok (villany, gáz, távhő) díja azonban lényegesen elma
rad attól. Ennek nagyrészt történelmi okai vannak, de a 
különbséget nagyon sokáig nem lehet fenntartani, külö
nösen ha az EU tagjaivá válunk. Az egyesült európai 
energiarendszerben a piaci viszonyokat torzító alacsony 
áraink hibás döntésekre vezetnének mind belföldön, 
mind külföldön. Az is eltérést okoz, hogy a magyar kor
mányok a lakossági terhek csökkentése érdekében olyan 
alacsonyra nyomták le a vezetékes energiaárakat, hogy 
azok nem fedezik a költségeket. Egy piacgazdaságban 
azonban valakinek fedezni kell a költségeket, a villany 
esetében ez a költségvetésre, a földgáznál a szállító válla
latra (MÓL Rt.) hárul. A módszer egyik esetben sem piac- 
konform, az első megoldásnál az áramszámla helyett az 
adónkban fizetjük meg a veszteséget, a másodiknál a
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4. ábra. A világ primer energiafelhasználása

vállalat feléli a vagyonát (részvényei leértékelődnek a 
tőzsdén) és nem jut fedezet a gázhálózat karbantartására 
és fejlesztésére, ami veszélyezteti az ellátás jövőjét.

Manapság világjelenség a vezetékes energiapiacok 
liberalizálása, aminek célja, hogy a fogyasztók szabadon 
választhassák meg, kitől vásárolják az energiát, az ár 
pedig megegyezés tárgya. Az EU direktívája kötelezi a 
tagországokat, hogy 2004-ig -  a háztartások kivételével -  
teljes körűen liberalizálják a villamos energia és a földgáz 
piacaikat. Néhány tagország már a teljes árampiacot libe
ralizálta. Csatlakozásunk az egységes EU energiarend
szerhez kényszerítő erő az árainkban rejlő feszültség fel
oldására, hogy elkerüljünk hátrányos következményeket. 
A magyar áram és földgázpiac fokozatos megnyitása 2003 
elején kezdődik, és csatlakozásunkkor fejeződik be. Egy 
átmeneti időszakra fennmarad a háztartások közüzemi 
ellátása is, hatósági árakon. A liberalizált piac működésé
nek jogi, gazdasági és műszaki feltételeit nagyon körülte
kintő és előrelátó módon kell szabályozni, e bonyolult 
rendszer életképessége érdekében. így lehet elkerülni az 
olyan helyzet kialakulását, ami Kaliforniában a villamos 
energiaellátás sorozatos és katasztrofális összeomlását 
eredményezte.

Ellátásbiztonság

Az ellátásbiztonság leegyszerűsítve azt jelenti, hogy 
mindig mindenütt álljon rendelkezésre elegendő energia, 
a fogyasztók által kívánt mennyiségben és minőségben, a 
fogyasztó-berendezések megszabta összetételben. Mind
annyian tapasztaltuk, mit jelent ennek a hiánya, amikor 
lakásunkban nem volt villany, vagy megszűnt a fűtés. A 
nagyobb léptékben, vagy hosszabb ideig érvényesülő 
energiahiánynak pedig katasztrofális következményei 
vannak.

Magyarország ellátásbiztonsága sérülékeny, mivel 
szükségletünknek közel 70%-át importból fedezzük. Az 
elmúlt fél évszázadban szinte évtizedenként radikálisan 
módosítani kellett az energiapolitikánkat a világpolitika 
és világgazdaság váratlan fejleményei miatt. Feltehetően 
így lesz ez a jövőben is, amit csak kis mértékben fog eny
híteni EU tagságunk. Egyrészt az Unió sincs sokkal jobb 
helyzetben, a Bizottság jelentése szerint importfüggése a 
jelenlegi 50%-ról 1-2 évtizeden belül 70% fölé nő, főleg 
sok bizonytalansággal terhelt régiókból (Közel Kelet, 
FÁK, Észak Afrika). Másrészt általános elvárás, hogy a

3. táblázat

Néhány olajforrás önköltségének becsült aránya

olajforrás relatív önköltség

Pezsa öböl, Észak-Afrika 1
Nigéria 3
Venezuela 6
Egyesült Államok 9
Alaszka, Északi tenger 12
olajpala, bitumenes homok 24
szén cseppfolyósítása 36

tagországok először saját viszonyaikat rendezzék, és 
annak alapján lehet együttműködést és kooperációt szer
vezni. Ezért az energetikai ellátásbiztonság a jövőben is 
kiemelt prioritása lesz gazdaságpolitikánknak.

Ellátásbiztonságunk növelésére három eszközünk van:
-  támaszkodás a hazai energiaforrásokra
-  energiaforrásaink diverzifikálása energiafajták és 

beszerzési források szerint
-  atomerőmű működtetése.

Hazai energiaforrásaink nagyon szűkösek. Uránbányá
szatunk versenyképtelenné vált, és hasonló okból mély- 
műveléses szénbányászatunk is leépülőben van. Csekély 
szénhidrogén vagyonunk csupán a szükségletek kis há
nyadának fedezésére elég. Külfejtéssel kiaknázható lignit 
előfordulásainkból talán egy kisebb erőmű-építési prog
ram még fedezhető. Versenyképessé válásuk esetén a 
biomasszával és a napenergiával energiaszükségletünk
nek kis hányadát lehet csak ellátni.

A diverzifikáció mozgásterét geopolitikai helyzetünk, 
szállítási infrastruktúránk jellege és gazdasági szempon
tok korlátozzák. Az egyoldalú importfüggés oldására tett 
lépéseink csak parciális eredménnyel jártak. Az atomerő
mű jelentős stabilizáló hatását az biztosítja, hogy a fűtő
elemek kiégetése 3-4 évig tart, és további évekre elegen
dő friss üzemanyag is tárolható az erőműben. Ez is az 
erőmű élettartam hosszabbítása mellett szól.

Helyzetünk a külvilág fejleményeinek éber követésére 
késztet, hogy időben tudjunk reagálni az új fejlemények
re. A 4. ábra bemutatja, hogyan alakult a világ energia- 
szükséglete a 20. században, és egy prognózist tartalmaz, 
fele akkora növekedési ütemet feltételezve, a 21. század
ra. A 100 évre kumulált szükséglet iszonyatosan nagy 
érték, több billió (1012) tonna olajegyenértéknek felel 
meg. Ezt ásványi tüzelőanyagokkal akkor lehetne fedez
ni, ha a feltételezett és nem konvencionális előforduláso
kat is kiaknázzuk. Erre azonban földtani, műszaki, politi
kai, gazdasági és környezetvédelmi okokból nem fog 
ténylegesen sor kerülni. Erős árfelhajtó hatása lesz an
nak, hogy a legelőnyösebb tüzelőanyag előfordulások 
kiapadása miatt drágább források kitermelésére kell áttér
ni. Az önköltségek alakulását példázza a 3■ táblázat kő
olajra. Ugyancsak fékezőerő lesz a környezetszennyezés, 
különösen az üvegházhatás miatt. Mindez javítani fogja a 
megújuló energiák versenyképességét, de sajnos azok 
önmagukban nem tudnák fedezni a 21. század szükségle
tét. Összesített reális lehetőségük már jelenleg is elmarad 
a világ szükségletétől, a 100 év múlva várható igény 
pedig annak sokszorosára várható. A lehetőségek egybe-
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m eg ú ju lo k  fo s s z il is  nuk leáris
tü z e lő a n y a g o k  tüze lőanyagok

5. ábra. A potenciálok összehasonlítása

vetése (5. ábra) azt sugallja, hogy minél messzebb tekin
tünk az időben, annál kevésbé kerülhető el az atomener
gia hasznosítása. Természetesen nem a 2,,U-ra és termi
kus reaktorokra alapuló jelenlegi technikával, mert azzal 
a műrevaló uránvagyon potenciálja az olajvagyon ener
giaértékének harmadát sem éri el. A nagy lehetőséget a 
tenyésztés nyitja meg szaporítóreaktorokkal, a 23íiU-ból és 
a 2,2Th-ból előállított hasadóanyagokkal.

Az atomenergia térhódításának feltétele egyrészt az 
atomerőművek gazdasági versenyképessége, másrészt a 
nukleáris energetika társadalmi elfogadtatása. A verseny- 
képességhez lényegesen csökkenteni kell a fajlagos be
ruházási költségeket, amire sok lehetőség van (tipizálás, 
a számítógépek széleskörű alkalmazása, passzív rendsze
rek stb.). Ez különösen kritikus kérdés a liberalizáció 
miatt is, mivel az erőműépítésben a magántőke válik do
minánssá, amely a gyorsan megtérülő, olcsó beaiházáso- 
kat preferálja.

A tapasztalatok szerint a tervezett életidejüket letöltött 
atomerőművek üzemeltetését -  a biztonság sérelme nél
kül -  évtizedekkel meg lehet hosszabbítani. Ez alatt más 
erőműveknél sokkal olcsóbban tudnak villamos energiát 
termelni, miután az eredeti beruházás terheit már leírták. 
Az Egyesült Államokban néhány atomerőmű már enge
délyt kapott üzemének 20 éves prolongálására, és az élet
tartam-hosszabbításra törekszenek a működő 103 blokk 
legtöbbjénél. Az USA-ban -  a jó üzlet reményében -  
megindult az öreg atomerőművek felvásárlása, továbbá 
újak létesítését is tervezik, amit támogat a kormány, sőt a 
közvélemény is. Mintha ott reneszánsza kezdődne az 
atomenergetikának.

A magyar jelenség a 19- század vége óta megfigyelhető 
tudománytörténeti folyamat, mely alapjaiban érinti az 
egész magyar tudományosságot. Egyik legfőbb jellegze
tessége a tudóstehetségek 20. századi elvándorlása. Ez a 
folyamat szorosan kötődik a tudomány és állam nem 
éppen viszálymentes kapcsolatához szinte az egész mö
göttünk maradt évszázadban.

Az írás az MTA Kémiai Osztálya által szemezett „A magyarországi ké
mia” című akadémiai ülésen elhangzott előadás szerkesztett szövege.

4. táblázat

Atom energia-ellenesség oka i

félelem tárgya korlátozás mai 
lehetősége

távlati megoldás

súlyos baleset lO ^-KTVév
kockázat inherens biztonság

radioaktív
hulladékok

geológiai
elhelyezés

transzmutáció

fegyverkezés
megkönnyítése

nemzetközi
megállapodás

hasadóanyagok
megkötése

Európában nem ilyen rózsás a helyzet, sok ország el
lenzi az atomenergia hasznosítását, egyesekben még a 
kitűnően működő atomerőművek időelőtti leszerelését is 
előirányozták. Ezeket az állásfoglalásokat nem szakszerű 
elemzések támasztják alá, hanem a közhangulat. Az el
lenérzés legfőbb okai: félelem egy újabb nagy erőművi 
katasztrófától, nem korlátozható a radioaktív hulladékok 
veszélyessége, az atomerőművek elősegítik az atomfegy
verek elterjedését (4. táblázat). A táblázat középső osz
lopa a jelenleg rendelkezésre álló megoldásokat mutatja. 
Bár ezek is kellő biztonságot nyújtanak, a szakmai műhe
lyekben formálódnak az utolsó oszlopban szereplő tá
madhatatlan megoldások -  az inherens biztonság, a 
transzmutáció és a kötött szerkezetű fűtőelem.

A 21. század energiaszükségletének fedezése nem csak 
az energiaforrások oldaláról jelent súlyos terhet a társada
lomnak, hanem a kísérőjelenségek miatt is. Jelenleg az 
üvegházhatás okoz gondot, de nem kizárt, hogy idővel 
bolygónk termikus egyensúlyának felbomlása, vagy a 
nehézfémek szétszóródása válik neuralgikus problémává. 
Az energiatakarékosság sok gondot enyhít, de a takaré
kosság és a hatásfokjavítás szokásos módszerein túl radi
kálisan új megközelítésre is szükség van. Olyan lehetősé
gekre, mint a mezőgazdaság energiaigényes kemizálása 
helyett génmanipulációval növelni a termelékenységet és 
a rezisztenciát, vagy egyes fémek in situ kinyerése baktéri
umokkal, felváltva az energiafaló bányászati és kohászati 
eljárásokat. Jóformán minden tudományág segítségére 
szükség van ahhoz, hogy hatékonyan és biztonságosan ki 
lehessen elégíteni a világ energiaszükségletét.

Palló Gábor
MTA Filozófiai Intézete

A tudósok -  és egyáltalán az értelmiségiek -  elvándor
lása a század során egyre fokozódó ütemben zajlott. A 
Magyarországról már végleg elköltözöttek teljes számát 
még megbecsülni sem tudjuk, hiszen olyan sokféle szakte
rületen, olyan különböző színvonalat elért kutatók olyan 
sok országba és olyan hosszú ideje vándorolnak, hogy 
sorsukat, teljesítményeiket csak igen pontatlanul tudjuk 
felmérni, megbecsülni. Elkülöníthető azonban egy alcso
port a vándorló tudósok nagy és rétegezett csoportján be
lül: a világhírű, lassanként legendává nemesülő nagy tu

A «MAGYAR JELENSÉG« ÉS A KÉMIA
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dósoké, akik a tudomány elitjébe kerültek, sőt némelyi
kük a tudomány sztárjává vált, ha egyáltalán értelmes do
log sztárokról beszélni a tudomány esetén. Minden esetre 
az általuk alkotott csoport sorsa, szerepe, eredményessége 
önálló, tanulmányozásra érdemes tudománytörténeti je
lenség, mégpedig nem csak a magyar, hanem a 20. száza
di egyetemes tudománytörténet számára is, ezért nevez
tem el, Thomas Kahm  követve, „magyar jelenségnek”.

Kik tartoznak a magyar jelenséget alkotó tudósok cso
portjába? Kutatásaim során két kritériumot alkalmaztam be
sorolásukra: a tudóselithez való tartozást és a magyarsá
got. Azonnal megjegyzendő azonban, hogy ezek a kritéri
umok nem definiálhatók teljes szigorúsággal. Minden eset
re a két kritérium alapján kialakított csoport tudósai: Bay 
Zoltán, Békésy György, Erdős Pál, Farkas Adalbert, Farkas 
László, Gábor Dénes, Harsányi János, Hevesy György, Kár
mán Tódor, Kürti Miklós, Lakatos Imre, Lánczos Kornél, 
Lénárd Fülöp, Neumann János, Oláh György, Orowan 
Egon, Polányi Mihály, Pólya György, Szegő Gábor, Szent- 
Györgyi Albert, Szilárd Béla, Szilárd Leó, Teller Ede, Tisza 
László, Wigner Jenő, Zechmeister László. A nevek túlnyo
mó többsége nem szorul bemutatásra.

Az első kritérium tehát a tudomány elitjéhez való tar
tozás. Mindenképpen ide sorolja a tudósokat Nobel-díjuk, 
amely azokban a szakmákban, melyekben osztanak ilyet, 
vitán felül a legnagyobb megbecsülés jele. Ennek alapján 
került a listára Lénárd Fülöp, Szent-Györgyi Albert, Heve
sy György, Wigner Jenő, Békésy György, Gábor Dénes, 
Oláh György, Harsányi János, tehát nyolc név, szemben a 
némelyek által használt ennél hosszabb névsorral.

Ide sorolhatjuk a „koronázatlan királyokat” is, vagyis 
azokat a tudósokat, akiket a tapintható tudományos köz
vélemény a Nobel-díjasokkal legalább azonos színvona
lúnak tart, még akkor is, ha vagy szakterületük vagy a 
Nobel-bizottság sajátos működése következtében vala
hogy nem kapták meg a díjat. Ebbe a kategóriába tartozik 
Szilárd Leó, Neumann János, Kármán Tódor, Lánczos Kor
nél, Teller Ede, Polányi Mihály. Ha kevésbé ismert is, na
gyon közel állt hozzájuk Zechmeister László. Mivel mate
matikában nem osztanak Nobel-díjat, a leghíresebb külföl
dön élt matematikusok közül legalább Pólya Györgyöt, 
Szegő Gábort és Erdős Pált a csoport tagjának tekinthet
jük. Végül a legfontosabb befogadó országok szakmai elit
jéhez sorolható például Kürti Miklós, Orowan Egon és La
katos Imre (Anglia), a Farkas-fivérek (Izrael), Szilárd Béla 
(Franciaország), Bay Zoltán, Tisza László (USA).1

Még az elitnél is vitathatóbb a magyarság mint kritéri
um. Ezt a kínos politikai mellékzöngéket nem nélkülöző 
fogalmat talán itt nem is kell definiálnunk; nem kell kon
textusfüggetlenül is eldöntenünk, ki magyar, ki nem. 
Nem kell mérlegelnünk, hogy politikai alapon az állam- 
polgárságot, ezzel összefüggésben a születési helyet te
kintsük-e döntő tényezőnek, vagy a magyar etnikumhoz

' A szerkesztők megjegyzése: Itt kell megemlíteni azokat a magyar 
vagy magyar származású tudósokat, akik Wolf-díjban részesültek. Te- 
legdi B á lin t világhírű fizikus vegyészmérnöki diplomát szerzett, Somor- 
ja i  Gábor most is kémiával foglalkozik, Bolt Raul, Erdős Pál, Lax Péter, 
Lovász László matematikusok, akiknek életpályájuk, illetve magyar 
eredetük elemzésével e cikkben a szerző nem foglakozik, mert kivá
lasztási kritériumai, lásd a cikk első oldalát, mások.

való tartozást vagy akár úgyszólván genetikai okból a 
szülők vagy a felmenők állampolgársági vagy etnikai 
besorolódását. A magyar jelenség elemzéséhez elegendő 
a kulturális, szocializációs tényezőket (közülük csak 
egyik és nem a legdöntőbb a nyelv) használni indikátor
nak. Eszerint magyarnak azt tekinthetjük, aki életének 
egyik vagy másik döntő időszakában a magyar kultúrá
ban élt, a magyar kultúra értékrendszerét sajátította el (a 
külföldi és a magyar művek értékelésére vonatkozóan 
egyaránt), és akiknél világosan kimutathatóak a magyar- 
országi szocializáció nyomai.

Ennek megfelelően kimaradt a vizsgált csoportból, 
Richard Zsigmondi, Robert Bárány és John C. Polányi, 
bár Nobel-díjasként vitathatatlanul a tudóselithez tartoz
tak. Jóllehet mindannyian magyar családok leszármazot
tai voltak, ők maguk már nem a magyar kultúrában ne
velkedtek, és nem is a magyar tudományban tanultak 
vagy dolgoztak. Mi több, ezek a tudósok csakugyan ki is 
maradtak a csoport egyik jellegzetes tevékenységéből, a 
networkingből, az informális kapcsolatháló működtetésé
ből is. Másrészt viszont a listára került a náci Lénárd 
Fülöp (akiről az a hír járja, hogy „megtagadta magyarsá
gát” , noha ennek semmi nyomát nem találtam), mert 
mind tudományos, mind kulturális szocializációja Ma
gyarországhoz kötötte, iskoláit Magyarországon végezte, 
magyar környezetben dolgozott, itt publikált.

❖
A magyar jelenséget alkotó tudósok csoportja persze 

többféleképpen jellemezhető. Ha egyre közismertebb 
eredményeiket idéznénk, voltaképpen egyénekről beszél
nénk, nem jelenségről. Életművek és sorsok összehasonlí
tásával az egész csoportra, azaz magára a jelenségre vo
natkozóan is tehetők megállapítások. Fölfedezhetők olyan 
sajátosságok, melyek a csoport egészét jellemzik, de nem 
szükségképpen minden egyént. Ilyennek tekinthető pél
dául az igen magas szintű elméleti érzék, amely legkivált 
az elméleti fizikusoknál, például Wigner Jenőnél, Lánczos 
Kornélnál figyelhető meg, és persze Neumann Jánosnál, 
de még a mérnököknél, főleg Kármán Tódornál is. A leg
többen tudatosan vagy kevésbé tudatosan határozott filo
zófiai álláspontokat fejtettek ki. Például Szent-Györgyi 
Albert, Orowan Egon, Pólya György és Gábor Dénes is 
önálló filozófiai műveket alkotott. Polányi Mihály és Laka
tos Imre világhírű tudományfilozófussá vált.

Nem kevésbé föltűnő a magyar jelenséghez tartozó 
tudósok szokatlanul erős politikai aktivitása, amely talán 
Teller esetén vált legláthatóbbá, de elvezet a Manhattan- 
tervben való egész magyar részvételig, Kármán révén a 
NATO-ig, Szilárd és Neumann révén a hidegháború korai 
szakaszának atomdiplomáciájáig, Szent-Györgyin keresz
tül a magyarországi antifasiszta mozgalmakig, sőt Gábor 
Dénes Római Klub-beli részvételével egészen az ökoló
giai mozgalmakig.

A csoport egyik jellemző vonása, hogy a nagyon is 
szembeötlő elméleti orientáció ellenére kimondottan 
gyakorlatias gondolkodású tudósokból állt. Hogyan is 
lehetett volna másként a klasszikusan elméleti fizikus 
Wigner Jenő a történelemben az első reaktormérnök? 
Vagy az információelméletet megalapozó Szilárd Leó 
hogyan is élhetett meg állandó állás híján saját találmá
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nyaiból szinte egész életén keresztül? A fizikai Nobel- 
díjas Gábor Dénes valójában elektromérnök volt, Szent- 
Györgyi, aki egész kutatói pályafutása során az élet bio
lógiai lényegét akarta megérteni, kidolgozta egy népsze
rű, mondjuk, étel-kiegészítő: a pritamin receptjét.

<0>
Gondolkodásuk gyakorlatias jellegét talán összefüg

gésbe lehet hozni azzal, hogy a csoport tevékenységére 
ilyen vagy olyan formában meglepően nagy befolyást 
gyakorolt a kémia. Ez a sajátosság legjobban a lista pon
tosabb áttekintésével tűnik ki.

A nyolc Nobel-díj közül kettő kémiai díj volt, Hevesy 
Györgyé és Oláh Györgyé. Ide kell számítanunk Szent- 
Györgyi díját is, amely ugyan orvosi díj volt, ámde bioké
miai munkáiért kapta, alapvetően nem a C-vitamin felfe
dezésért, mint emlegetni szokták, hanem a sejtoxidáció 
mechanizmusának felderítésében elért eredményeiért, 
amit miután Hans Krebs kiteljesítette, citrát-k.örnek ne
veztek el. Ez ugyan nem klasszikus vegytani terület, de 
ma már aligha vitathatóan kémia. A három Nobel-díj mel
lett a koronázatlan királyok között szerepel Polányi Mi
hály a maga fizikai kémiai, főleg röntgendiffrakciós és 
reakciókinetikai munkásságával. Zechmeister László szer
ves kémikusként, a növényi pigmentek kutatásával és 
főként a kromatográfia alkalmazásával keltette fel Linus 
Pauling figyelmét.2 Farkas László és Farkas Adalbert, az 
1930-as évek elején még egészen fiatal két testvér Fritz 
Haber mellett nőtt fel a Kaiser Wilhelm Institutban, 
éppen ott, ahol Polányi vezette a két osztály közül az 
egyiket. Farkas Lászlót a hidrogén kémiájának legígérete
sebb tanulmányozójaként tartották számon, akit Chaim 
Weizmann, a kitűnő kémikus, később Izrael állam első 
elnöke a jeruzsálemi Héber Egyetemre hívott meg fivéré
vel együtt. Izraelbe ők importálták a fizikai kémiát. Szi
lárd Béla ugyancsak vegyészként foglalkozott raclioaktivi- 
tási mérési módszerekkel, illetve a radioaktív elemek és 
ásványok kémiai tulajdonságaival. Egy ideig Mme. Curie 
mellett dolgozott Párizsban, majd a madridi egyetemen 
tett kitérője után ismét Párizsban telepedett le, és az 
1920-as évek elején tudományos munkájáért Legion 
d’Honneur-rel (Becsületrend) tüntették ki.

Mindebből csupán az következik, hogy a csoport je
lentős része kémikus. Ám ennél különösebb a helyzet, ha 
számba vesszük azokat is, akik vegyésznek tanultak és 
később elhagyták a kémiát. A kísérleti fizikus Lénárd 
Fülöp például Than Károlyhoz járt a pesti egyetemen. 
Wigner Jenő vegyészként végzett Németországban. Pá
lyáját Budapesten a Mautner-bőrgyárban kezdte. A Polá
nyi Mihály mellett szerzett doktorátusát követően tért 
csak át a fizikára. Teller Karlsruhéban vegyészhallgató
ként kezdte felsőfokú tanulmányait, innen nyergeit át 
fizikára, igaz nagyon hamar. Ugyanez volt a helyzet a 
későbbi orvosi Nobel-díjas, amúgy fizikus Békésy 
Györggyel csak más városban: Bernben. Még különö

2 Pauling az 1930-as évek végén építette fel a Caltechen a biológiailag 
fontos vegyületeket tanulmányozó szerves kémiai programját, amely
hez pontosan Zechmeister tudására volt szüksége, miután Willslätter 
másik két kiváló tanítványa, a Zechmeisterével szinte azonos témákat 
kutató Nobel-díjas Richard Kuhn  és Paul Karrer nem volt kapható.

sebb, hogy a briliáns matematikus, Neumann János is 
vegyészmérnöki oklevéllel rendelkezett a zürichi ETH- 
ról. Igaz, ő csakugyan nem dolgozott egy percet sem 
vegyészként. Kis engedménnyel még az 1994-es közgaz
dasági Nobel-díj nyertesét, Harsányi Jánost is a vegyészek 
közé sorolhatjuk a Budapesten szerzett gyógyszerész 
diplomája miatt. Még az elvont matematikus Pólya 
György sem maradt teljesen érintetlen: amikor vegyész
hallgatók matematikaprofesszoraként dolgozott Zürich
ben -  hogy, hogy nem Neumann Jánost is ő tanította -, 
egyik cikkében az izomerek elvileg lehetséges számát 
vizsgálta kombinatorikai módszerekkel. Még a félvezető
gyártás egyik vezető vállalatát, az Intelt megalapító And
rew S. Grove, „az 1997-es év embere” is kémiát tanult: 
egy évet Budapesten a TTK-n, határtalanul élvezve Len
gyel Béla előadásait és Hartmann H ilda  laborját. Tanul
mányait New Yorkban vegyészként fejezte be.

A csoport 26 tagjából tizenötöt hozhatunk tehát hírbe 
így vagy amúgy a kémiával. Ez annál is inkább föltűnő, 
mivel a legismertebb magyar tudósokat elméleti fizikus
nak vagy matematikusnak tudjuk, figyelmen kívül hagy
va, hogy, mint mondtam, még a híres atomtudósok közül 
is Wigner és Neumann kémikusnak tanult és Teller is 
vegyészhallgatóként kezdett.

❖
Mi lehetett az oka és mi lehet a jelentősége a kémia 

látványos túlsúlyának a magyar jelenséget alkotó tudós- 
csoport tudományos orientációjában?

Az ok kétféleképen közelíthető meg: először egy na
gyon is praktikusnak látszó, ám a magyar történelem 
mélyebb rétegeit is érintő oldalról, másodszor pedig in
tellektuális oldalról, amely a modern kémia sajátosságai
val függ össze.

A praktikus okot Wigner Jenő sokszor elmondott anek
dotája világítja meg legjobban. A fizikusi ambíciókat táplá
ló fiatal Wignert pályaválasztásakor édesapja megkérdez
te, hány ember kaphat fizikusi munkahelyet Magyarorszá
gon. Wigner azt válaszolta, három, de érezte, hogy túloz.

Valóban: a magyar jelenség tudósainak indulása idején 
Magyarországon még a horizont szélén sem látszottak a 
hatalmas egyetemek és kutatóintézetek, melyekben 
többé-kevésbé biztos egzisztenciával rendelkező kutatók 
nyüzsögnek. Kevés esély nyílt professzori állásra, amikor 
összesen két egyetem és a műegyetem működött az or
szágban, ezek is minimális oktatói létszámmal. A mate
matika és a fizika jobbára a megszállottak fényűzésének 
tűnt. Okos ember olyan szakmát igyekezett hát tanulni, 
amely mögött prosperáló ipar áll, biztos és lukrativ állá
sokkal. Ilyen volt például a kémia, a maga akkoriban 
világszerte izmosodó vegyipari hátterével. A választásnak 
erről a praktikus oldaláról többször is megemlékezett 
Oláh György is, akit igazából csak egyetemista korában 
ragadott magával a szakma.

A csoport tagjai közül többen matematikai tehetségnek 
születtek. Kármánt édesapja térítette el a matematikától a 
mérnökség felé, és sohasem bánta meg. Amikor évtize
dekkel később Neumann Miksa, az éles eszű bankár fel
kereste Kármánt, hogy tanácsot kérjen, mit is tegyen a 
szinte matematikával született csodálatos János fiával, Kár
mán (akkor már professzor Aachenben) pillanatok alatt
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megállapította, hogy valóban különleges tehetséggel áll 
szemben, mégsem javasolta, hogy rohanjanak a matemati
kai fakultásra. Inkább azt javasolta, legyen kémikus Neu
mann János, ebből meg lehet élni, pályát pedig mindig 
lehet módosítani. És a bankár hallgatott a professzori böl
csességre. Telleréknél a szintén ösztönösen matematizáló 
gyerek sorsáról nagyon hasonló meggondolások alapján 
döntöttek, amikor a karlsruhei vegyészkarra íratták be.

De miért éppen a kémia mellett döntöttek a családok? 
Miért nem például az üzleti élet valamely részét részesí
tették előnyben vagy mondjuk a mérnökséget? Ez utóbbi 
problematikusabb, mint az előbbi, mert a mérnöki terüle
tek mégiscsak közelebb állnak a tudományhoz, mint a 
business vagy mondjuk a jog.

Valóban, a magyar jelenséget képviselő csoportban 
több mérnököt is találunk. A legkiemelkedőbb közülük 
talán Kármán Tódor volt, aki a budapesti Műegyetemen 
végzett, de Szilárd Leó is mérnökhallgatónak iratkozott 
be a Budapesti Műszaki Egyetemre. Gábor Dénes mér
nökként is végzett Berlinben, hasonlóképpen a későbbi 
ragyogó szilárdtestfizikus Orowan Egon.

Többeknek úgy tűnt azonban, hogy a kémia két sajá
tos előnnyel rendelkezik a többi gyakorlatias szakmához 
képest: először is a vegyipar látszott a jövő vezető ipará
nak, kivált Németországból nézve, ahol egyébként az 
1910-es, 20-as években az elektromos iparok és a gépé
szet is óriási erőt képviselt.

Ámde a kémiáról úgy látszhatott, közelebb áll az akkori
ban legtöbb csodálatot kiváltó tudományterülethez, mely 
valahogy az atomokhoz kötődik. Csak az 1800-as évek vé
gén fedezték fel a radioaktivitást, néhány évvel később, 
1897-ben az elektront, a század első éveiben az elemátala
kulást, 1911-ben az atommagot. Bohr atommodellje 1913- 
ban született, vele megnövekedett a spektroszkópia jelen
tősége és az 1900-ban megalkotott kvantumhipotézisé.

Mindez a kémiatörténet új szakaszával függ össze, 
melyet talán a fokozódó fizikalizálódás szakaszának ne
vezhetnénk. A tendencia már a századfordulón megmu
tatkozott kezdetben a fizikai kémia mint önálló szakterü
let kialakulásával, főleg a Wilhelm Ostwald, Boltzmann, 
Arrhenius és van't //o//'munkássága nyomán, a múlt szá
zad 80-as, 90-es éveitől kezdve.

A másik irány, az említett fizikai eredmények hatására 
az anyagszerkezeti kutatás, mely Heitlerés London mun
kái révén az 1927-ben elindult kvantumkémiával merő
ben új elméleti kerethez jutott, komoly elvi alapot teremt
ve azok számára, akik úgy vélték, csak idő kérdése, hogy 
a kémia teljes mértékben a fizikára redukálódjon, nem 
utolsó sorban Teller tevékenységének eredményeként.

A fizikalizálódás harmadik iránya, a fokozódó műsze
rezettséggel függött össze. A különféle spektroszkópiák 
például szinte felszámolták a szerves vegyületek szerke
zet-megállapításának hagyományos kémiai módját: már 
nem a lebontások és szintézisek klasszikus módszerével, 
hanem a műszerek segítségével írjuk le a molekulák szer
kezetét, olyanokét is, melyek egy évszázaddal korábban 
reménytelenül bonyolultnak látszottak.

A kémia mindig nyitott volt a biológia felé is. Az élő 
szervezetekben lezajló folyamatok kémiáját már Lavoisier 
tanulmányozta. A 20. században önálló területté vált a

biokémia, mely miután a 30-as évektől fokozatosan átvet
te a kémiai fizikalizálódásának tendenciáját, lassanként 
molekuláris biológiának tekintette magát. A molekuláris 
biológia, a biokémia és a szerves kémia messze túllépett 
elméleti jelentőségén. Nem csupán az élet jelenségeinek 
molekuláris szintű magyarázatára vállalkozott, hanem 
hatékony gyógyszerek előállítására is. Az orvos Szent- 
Györgyi Albertet főképp az „élet lényege” érdekelte. A 
szerves kémikus Oláh több évet elvégzett az orvosi egye
temen, majd a biológiai jelentőségű szerves molekulák 
szerkezeti és kvantumkémiáját is bevonta munkásságába.

Mindebből az következik talán, hogy a magyar jelen
séget alkotó tudósok számára a kémia intellektuálisan is 
reményteljesnek látszhatott, ha valóban a matematika és 
a fizika elvont területei iránt vonzódtak és egyszersmind 
a megélhetést is biztosító szakmát akartak kitanulni.

<>
De volt-e jelentősége annak, hogy a nagy elméleti 

vonzalommal rendelkező fiatal tehetségek éppen kémiát 
tanultak? Miután többen más pályára kerültek, vajon nem 
elvesztegették-e csupán idejüket családjaik jövőtől való 
szorongása miatt?

Talán nem. Talán éppen a kémiatanulás magyarázza 
meg azt a már említett sajátosságot, hogy a csoportra jel
lemző elméleti felhőbenjárás mellett a gyakorlatiasság 
éppolyan megkülönböztető jellemzőnek bizonyult. Talán 
éppen a vegyészképzettség tette általában is gyakorlatias
sá a magyar jelenség tudósait.

Talán nem véletíen, hogy az enyhén szólva elvont 
gondolkodású Neumann János tudott gépekről vagy 
éppen detonációs szerkezetekről is gondolkodni. Wigner 
Jenő elméleti magfizikusként is képes volt mérnöki 
módon ellátni a reaktortervezés feladatait. Teller sokáig a 
legmagasabb fokú fegyverszakértőként és reaktortechni
kusként funkcionált. Lánczos Kornél matematikai fizikus 
létére is tudott ipari konzultánsi munkát vállalni Ameriká
ban. Békésy György elvi jelentőségű pszichofizikai mun
kássága mellett kitűnő audiométert is készített, sőt terem- 
akusztikai munkásságának eredményeként működtek 
ragyogóan a budapesti rádióstúdiók. Az Izraelbe települ
tek is meglepően jól helytálltak a legprózaibb feladatok 
megoldásában, például Farkasék azzal foglalkoztak, mi
lyen papírba célszerű a narancsokat csomagolni, hogy 
minél lassabban romoljanak el. Szilárd Béla a radioaktivi
tás mérésére szolgáló elektrométereket gyártott párizsi 
kisüzemében. Andrew Grove nem csak a félvezetők 
gyártástechnológiájának kidolgozásával emelkedett ki, 
hanem a gyár menedzselésével is. így lett az 1997-es év 
embere a Time magazinban. És persze az abszolút profi 
vegyész Hevesy György sem csupán az elméletnek szen
telte munkásságát, hiszen éppen őt tekintik a nukleáris 
medicina megalapítójának, Oláh György pedig az elvi 
jelentőségű karbokation-kémia mellett vagy éppen vele a 
motorhajtóanyagok új lehetőségeit kutatja. A gyakorlati
asság jellemezte a kémiát ugyan nem tanult nagy álmo
dozó Szilárd Leót, aki örökké találmányokon törte a fejét 
(nemcsak nagy jelentőségűeken, hanem olyakon is, mint 
a nők termékenységi napjait jelző naptár, a székké alakít
ható strandtörülköző és millió hasonló).
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Végezetül nyitva maradt még egy kérdés, mely a 
kémia választásának az álláshiánynál mélyebb társadalmi 
okait firtatja. Ezek az okok vezetnek el a magyar jelenség 
és az állam, vagy közelebbről a politika összefüggéséhez.

Nem magától értetődő ugyanis, hogy a magyar jelensé
get képező tudósok középosztályhoz, gyakran felső kö
zéposztályhoz tartozó családjai miért tartották oly nagyon 
fontosnak, hogy fiaik úgynevezett jó szakmát tanuljanak.

Talán a politikai közérzetük okán. Talán azért, mert a 
mélyebb rétegekben már a Habsburg Monarchia boldog 
békeidőiben, jóval az első világháború előtt fölfedezhető 
a középosztályban valamilyen aggodalom a jövő miatt. 
Ez az aggodalom a háború, a liberális Monarchia össze
omlása után, a korábban tágas lehetőségek tényleges be- 
záródásával beigazolódott, és valóságos félelemmé növe
kedett.

A középosztály egyre fokozódó rossz közérzete a szá
zad során sokakat az ország elhagyására, nem egyszer 
menekülésszerű elhagyására késztetett. A meneküléskor, 
ha mást nem, a fejében lévő szaktudást mindig magával 
vihette az ember, és ez túlélési esélyt adott. A kémia vá
lasztásának, a gyakorlati tudás fontosságának, sőt a kivá
lóság igényének ez lehetett az egyik mélyen fekvő oka. 
Teller egy interjúban elmondta, mindig meg volt győződ
ve arról, hogy a puszta életben maradásához nem elég 
nagyon jónak lenni -  briliánsnak kell lennie.

A magyar jelenség tudósai mindezek révén: elméleti 
kiválóságuk, gyakorlati orientációjuk és elvándorlásuk 
következtében váltak olyan hallatlanul sikeressé.

Magyarországon erre nem lett volna esélyük. Az egye
temek nem abban voltak érdekelve, hogy zseniális diák
jaikat vagy kollégáikat magukhoz édesgessék. Kármán 
Tódort megbélyegezték, mert népbiztos volt, úgy kellett 
elmenekülnie 1919-ben. Hevesy Györgyöt a vele való 
együttműködés miatt megfosztották nem csak professzori 
állásától a budapesti egyetemen, hanem előadói jogától 
is. Szilárdot szocialistákkal történő együttműködésért fi
gyelte a Horthy-rendőrség, Wignert megverték az egyete
men. Békésytől a Rákosi-rendszerben vonták meg egye
temi tanári és akadémikusi címét, Szent-Györgyi magas 
tudománypolitikai pozíciója ellenére sem látott jövőt a 
maga számára 1947 után. Oláh Györgyöt 1956 vihara 
sodorta távolba az MTA Kémiai Intézet igazgató-helyette
si székéből.

A magyar állami politika minden 20. századi válfaja 
újabb és újabb tehetségek elvesztéséhez vezetett. Sem a 
Horthy-, sem a Rákosi-, sem pedig a Kádár-rendszer nem 
tett meg mindent a tehetségek itthoni kamatoztatására, ha 
csak a vasfüggöny kényszerét nem tekintjük ennek, 
amely viszont megakadályozta még megérésüket is. És 
ugyanez a hagyomány folytatódott a rendszerváltás után: 
a magyar állam messze nem tett meg mindent a tudomá
nyért, amit megtehetett volna és meg kellett volna tennie.

Lassan kiképzésükért sem. Az egész évszázadban ki
válóan funkcionáló oktatásban is lényeges visszaesés ta
pasztalható. A jelenlegi viszonyok nem csak a tudomány 
iránti érdeklődés fölkeltésére alkalmatlanok, hanem a 
valahogyan kialakult érdeklődés megtartására sem. Pedig 
talán éppen a kémián keresztül lehetne eljutni a természet 
rejtőzködő, a szép naplemente, titokzatos égbolt, színes

virágok és kedves állatok keltette csodálaton túllépő ér
deklődéshez. De ehhez földközeli kémiát kellene tanítani; 
valóságos anyagok, valóságos viselkedését, nem sohasem 
látott jelenségek levegőben lógó magyarázatát. A modern 
fizikai alapok híján érthetetlen elméletek a kémiát életide
gen tantárgyi nyűggé fokozzák le. Láthatatlanná teszik a 
fizika és a biológia összefüggését, viszont ragyogóan szol
gálják azt a képzetet, hogy a dolgok önmagukban se nem 
fontosak, se nem érdekesek.

Mindebből azonban nem az következik, hogy ha a 
magyar oktatási rendszerben jelentkezne egy-egy igazi 
tehetség minden áron itthon kell tartani. Itt nyilván nem 
épülhetett volna meg az első atomreaktor és a számítás- 
technika se szökkent volna Budapesten szárba. A Neu
mann, Hevesy, Wigner, Teller, Polányi és Oláh formátu
mú tehetségek a tudományos centrumokban bontakoz
nak k i igazán. De a 20. században a tudósok egyre foko
zódó mértékben delokalizálódtak. Annak, hogy a magyar 
jelenség hihetetlenül produktív tudósai az itthoni tudós- 
közösség tagjai is legyenek egy másik országé és a nem
zetközi közösség mellett, semmi más nem képezte aka
dályát csak a mindenkori politika és az általa táplált tu
dósközösség kisszerűsége. Pedig éppen a magyar jelen
ség tudósainak informális csoportképzési hajlandósága, a 
networkingben való jártasságuk óriási lehetőségeket tárt 
volna, vagy éppen tárhatna az itthoni tudósok elé is.

Befejezésül tehát azt mondhatnánk, a magyar jelenség
ben a magyar állam a tudomány felé fordított legrosszabb 
arcát mutatta meg a mögöttünk lévő évszázad során és 
nem sok jelét látjuk a tanulságok levonásának most sem.
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IPAR ÉS TUDOM ÁNY Michelberger Pál
az MTESZ elnöke

Kármán Tódor egy személyben tudós és mérnök is volt. 
Ez a kivételes kettősség indokolja az előadásom címét.

Rendhagyó módon a bevezetőben Kármán Tódor egy 
kevéssé ismert megállapítását idézem, és próbálom mé
lyebb tartalmát elemezni. Remélem, hogy nem lesz telje
sen haszontalan. íme az idézet: „ Tudós az, aki próbálja 
megérteni azt, ami van, mérnök az, aki létrehozza azt, 
ami korábban nem volt. ”

Az idézet az American Scientist 2000. évi május-júniusi 
számában található F-T Petoski cikkében, sőt a szerző e 
definíció kiterjesztésére (általánosítására) is vállalkozott: 
„Tudomány a létező dolgok tanulmányozása, a mérnök
ség (ipar) a korábban nem létezők megteremtése. ”

Az idézett cikk elkeseredve mutatja be, hogy a sajtó és 
a közvélemény milyen különbséget tesz a aidós és a mér
nök között, az előbbit általában a Winners (győztesek, 
nyertesek), míg az utóbbit a Sinners (vétkesek) kategó
riájába sorolja. Jellemző példaként említi az 1977-es 
Mars-szonda és felderítő egységének (Sojourner & Path
finder) időszakos kapcsolatvesztését. Az eseményről a 
New York Times tudósított. A kapcsolat megszakadásának 
okában a mérnökök voltak bizonytalanok, míg a kapcso
lat helyreállítását természetesen a tudósok érdemeként 
könyvelték el.

Ez a kettős mérce nagyon régi, a 30-as évekből szár
mazó Kármán-féle idézetet kiváltó esemény még az 1920- 
as években történt: H.C. Hoover, az Egyesült Államok 
elnöke (1929-33) még megválasztása előtt tanulmány
úton járt Európában. A visszaúton egy művelt hölggyel 
közös asztalt kapott a hajó ebédlőjében. A napi étkezé
sek során természetesen sokat beszélgettek a világ, a 
tudomány és a művészet különféle kérdéseiről. New- 
Yorkba érkezéskor a búcsúzásnál a hölgy megkérdezte 
Hoover foglalkozását. Hoover megmondta, hogy mérnök 
-  mire a korábban igen barátságon hölgy elkomorodott 
és válaszként csak annyit mondott: „És én még azt hit
tem, hogy egy intelligens, művelt úrral utaztam. ”

A történet kezdete és vége is a 20. század demokrati
kus polgári Amerikájában történt; mit szólhatunk Európá
ban a 19. században még feudális, de a 20. században 
sem teljes mértékben polgárosult Magyarországon?

Az elemzést 1825-tel kezdem, mivel a magyar tudomá
nyos élet -  egyes kivételes személyektől eltekintve -  a Ma
gyar Tudományos Akadémia megállapításával indult meg.

Ipar és tudomány a kezdetekben

Az ipar és tudomány viszonya az időben állandóan vál
tozott és természetesen az Akadémia alapításakor az ipar 
és tudomány magyarországi helyzete szabta meg szere-

A Haditechnika-történeti Társaság 2002. április 3-án konferenciát szer
vezett abból az alkalomból, hogy Kármán Tódor száz éve szerzett gé
pészmérnöki diplomát a Budapesti Műegyetemen. Ez a konferencia be
vezető előadása.

pünket az akadémián belül. A világ ekkor érte meg az an
gol ipari forradalom kiteljesedését, a gőzgép, a gőzhajózás 
és a vasúti közlekedés elterjedését. Az ipart Newcomen, 
Watt, Stephenson neve fémjelezte, míg a tudomány e terü
leteken még alig nyújtott érdemleges eredményt.

Joggal jegyezte meg G. Porter Nobel-díjas: „Termodi
namika sokkal többet köszönhet a gőzgépnek, m int a 
gőzgép a tudománynak. ”

Ezt a szemléletet tükrözte Petzval Ottó 1855-ös akadé
miai székfoglalója, mely kizárólag a gőzgép kinematiká
jának és kinetikájának leírására szorítkozott. Leírására, és 
nem elemzésére, ezért igazat kell adnunk T. Kealy köz
gazdásznak: „A gőz hasznosítása, a fémkohászat techno
lógiája, a textilgépek kifejlesztése, mely lényegében elin
dította Angliában az ipari forradalmat, teljes egészében 
a 17. század előtti tudományos ismeretekre és mérnöki 
elvekre épült, és nem köszönhetett semmit a 17. századi 
tudományos forradalomnak (Newton mechanikája, a 
differenciál- és integrálszámítás stb.). ”

Ez valóban igaz a kezdetekre, de biztosan nem igaz 
számos későbbi ipari fejlesztésre, és így az angol ipari 
forradalom későbbi szakaszára sem, ahol már nem volt 
elég, hogy „a gép forog”, hanem megkívánták a jó hatás
fokot, a tartósságot és gazdaságosságot is.

Az egyre nagyobb sebességek, a gépek nagyobb for
dulatszáma, a nagyobb teljesítmények már nem követhe
tők a mesteremberek tapasztalataival, érzékével. Egy 
nagy fordulatszámú belsőégésű motor vezértengelyének 
megtervezéséhez nélkülözhetetlen a newtoni mechanika, 
mert pontos analízis nélkül a szelepemelő talp könnyen 
elválhat a szelepemelést vezérlő bütyöktől. Ez esetben 
viszont a szabályozás bizonytalanná válhat és a vezérlő 
rendszer gyorsan tönkremehet.

Az Akadémia alapításakor és működésének első 40-50 
évében a magyar ipar (beleértve a bányászatot, kohásza
tot, építőipart, valamint a malom- és textilipart) nem tar
tott lépést az angol ipari forradalommal (melynek ered
ményeit az egyik alapító, Széchenyi István személyes 
tapasztalatai alapján jól ismerte). Érthető, hogy az alapí
táskor az ipar, sőt a természettudományok képviselői 
sem kaptak helyet az Akadémián. A korábban világhírű 
Selmeci Bányászati és Erdészeti Akadémia, mely még 
1794-ben a párizsi École Polytechnique mintájául szolgál
hatott, 1820 körül annyira visszaesett (pontosabban elma
radt a világ fejlődésétől), hogy Beudant francia geológus 
már így írt: „Ma a tanárok inkább azzal foglalkoznak., 
hogy anyagokat vizsgálnak és nem a tudományt fejlesz
tik, s a kamara sem talál jobb feladatot, m int a pénz
ügyek kezelésének ellenőrzését... Ilyen állapot van ma a 
híres iskolában, melyet megrontott a fiskus szelleme!”

Széchenyi nem támogatta a Lánchíd építésekor a ma
gyar kohászat pályázatát, hanem a már bevált angol ter
vezőkre, kivitelezőkre és gyártókra épített. Sima báró 
sem kockáztatta magyar beszállítókkal a pénzét e nagy 
vállalkozásban. A vasútépítés 1870-ig külföldről szállított 
síneket használt, a mozdony és vasúti kocsi gyártása is
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késve, 1873-ban indult, az első magyar tervezésű gőz
mozdony 1878-ban készült el, mintegy 50 éves késéssel 
Stephenson Rocketje után.

A kiegyezés után

Alapvető fordulat természetesen csak az 1867-es ki
egyezés után, Eötvös Józsefe lnöksége alatt következett be. 
Eötvös megválasztása után a polgári tudománypolitika el
veit fogalmazta meg: „A tudomány hatalom, melyet az is
tenség az emberi nemnek arra adott, hogy a természet 
törvényét megismerve, annak u rává váljék, anyagi jólétét 
biztosítva, azon szellemi emelkedés és kedélyi nemesülés 
után törekedjék, mely magasabb feladatát képezi. ... csak 
akkor várhatjuk, hogy intézetünk azon nagy feladatnak, 
melyet alapítói kitűztek, eleget tesz és méltó helyet foglalva 
el a művelt világ hasonló intézetei között, midőn velük, 
együtt a tudomány haladásán dolgozik, egyszersmind a 
nemzet által szellemi emelkedésnek anyagi jólétnek és pol
gári szabadságának egyik, f ő  tényezőjéül ismertetik el. ”

Eötvös József ezt az álláspontot már évekkel megvá
lasztása előtt is képviselte, s valószínű, hogy megválasz
tásához is hozzájárult ez a tudományt és gyakorlati fel- 
használását megbecsülő vélemény: „Azon jelenségek, kö
zött, melyeknek összessége korunk jellemét képezi, alig 
található fontosabb, m int azon haladás, mely száza
dunkban a természettudományok köréhen történt. ... 
Soha a tudomány felfedezései az élet minden viszonyai
ra ily rögtön és közvetlenül befolyást nem gyakoroltak. 
Tagadhatatlan, hogy korunk ezen iránya káros követ
kezményeket is idézett elő. E káros jelenségek ellenére én 
meg vagyok győződve, hogy a haladás végeredményeiben 
nagy s éppen oly üdvös következtetéseket fog előidézni 
erkölcsi kifejlődésünkre is; ... mert minden, mi az embe
rek jólétét növeli, s m i á lta l az eszközöltetik, hogy a 
durva munkától, mely csak testi erőt kíván, felmente
tünk., szellemi kifejlődésünket eszközli.”

E szellemi fejlődésnek a budai Egyetem mellett kétség 
kívül a Műegyetem, illetve annak jogelődjei és a 19. szá
zad második felére ismét megerősödött selmeci Akadé
mia volt a legfőbb hordozója azzal, hogy a természettu
dományok és technológiák rohamosan gyarapodó ered
ményeit oktatási programjába szinte késlekedés nélkül 
felvette és hallgatóinak továbbadta. Nem véletlen, hogy a 
19. század végén ezen intézmények professzorait jelentős 
számban választotta az Akadémia tagjává. (Az MTA 175 
éves történetében közel 200 akadémikust.) Az ipart azon
ban legfeljebb néhány neves építész képviselte, jóllehet 
erre az időszakra esik a kéregöntésű vasúti kerék és a 
modern malomipart megalapozó ugyancsak kéregöntésű 
hengerkerekekkel felszerelt hengerszék megalkotása 
(Ganz Ábrahám, Mechwart András).

Ipar és tudomány a 19 és 20. század fordulóján

A kiegyezés után a tudomány megkapta méltó helyét 
az Akadémián, de az ipar és a mérnöki tevékenység még 
alig. A Royal Society akkor már tagjává választotta a leg

nagyobb kísérletező fizikusként számon tartott Faradayt. 
(Faraday eredeti szakmája könyvkötő volt.) Az elektro
mosság térnyerése, ipari felhasználása nyitotta meg az 
utat az ipar és a tudomány között. Faraday Angliában és 
Jedlik Ányos Magyarországon kísérleti eredményeik (és 
publikációik) alapján bekerültek a tudóstestületekbe. 
1862-ben Maxwell közzétette egyenleteit, ezzel megadta 
Faraday kísérleteinek szabatos matematikai leírását. A 
modern elektrotechnika összes lényeges törvénye ismert
té vált. {Ohm, Coulomb, Kire hoff és Ampere az előzmé
nyei.) Mégis 1867-ben -  9 évvel Faraday halála után -  
ugyanaz a Royal Society, amelyik korábban Faradayt és 
Maxwellt tagjává választotta, bizottsági véleményként k i
jelentette: „Nincs értelme azt hinni, hogy az elektromos
ságot gyakorlati erőforrásként fogják használni. ” (Ezt az 
álláspontot az ohmikus veszteséggel teoretikusan még 
alá is támasztották.)

Több mint húsz évnek kellett eltelnie Maxwell egyen
leteinek közzététele után, hogy három mérnök (Blátby, 
Déri, Zipernowsky) megalkossa a gyakorlat számára 
használható transzformátort (1885) és ezzel szabad utat 
engedjen a váltakozó áram elterjedésének. Természetesen 
lehet azt mondani, hogy Faraday kísérleteiből és Maxwell 
egyenleteiből egyenes következmény a transzformátor 
megalkotása, de úgy vélem, hogy többről van szó.

A mérnökség nem alkalmazott fizika, a transzformá
tor nem egyszerűen a Maxwell-egyenletek ismételt al
kalmazása. A tudomány eszköz a mérnöki tevékenység
ben (az iparban) ahogy Petroski írja: „... senki nem 
gondolja, hogy a cizellálás teremti meg a szobrot, ha
sonlóképpen senki ne gondolja, hogy a tudomány te
remti meg a rakétát. Ahogy a szobrászatot nem lehet 
cizellálásra redukálni, a mérnökség sem redukálható 
alkalmazott tudományra. ”

A századforduló idején alapvetően megváltozott az 
ipar és a tudomány szerepe és viszonya. A gőzgép meg
alkotásával az ipar megelőzte a tudományt. Az elektro
mosság területén a tudomány előzte meg az ipart, de az 
ipari alkalmazás új tudományos felfedezések sorozatához 
vezetett, mely napjainkig is tart.

A villamosság természetesen nem az egyetlen új gondo
lat a századfordulón. A belső égésű motorok, az automobil 
megalkotása és elterjesztése, új gyártási elvek bevezetése 
(nagy sorozatgyártás futószalag-szervezéssel) új ipari fejlő
dést indított el, egyúttal új területeket nyitott a tudományos 
kutatásnak. Ennek fogadása azonban nem volt ellentétek
től mentes. Eötvös Loránd, a világhírű és jelentős fizikus, a 
magyar felsőoktatás nagy alakja, az Akadémia elnökeként 
a tudomány „arisztokratikus” értelmezése mellé állt: „Az 
Edisonokról sokat beszélnek az újságok, a Faraday-ekml 
hallgatni szoktak, a tudomány embere pedig nagyobb 
elismeréssel adózik a fa  ültetőinek és a Ja ápolóinak, mint 
annak, aki az érett gyümölcsöket szedi le. ”

Hiába volt a Ganz Gyár Villamossági Osztályának sike
re a századfordulón, hiába bízták rá Észak-Olaszország 
villamosítását és a villamos vasúti vontatás bevezetését, 
Kandó Kálmánt csak élete végén választotta meg az 
Akadémia tagjává. Számos mérnök és tudós nem ipari 
alkotásának, hanem egyetemi oktató tevékenységének 
köszönhette tagságát.
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Az ipar és közlekedés egy része a trianoni békeszerző
déssel fölöslegessé vált, más részének viszont elégtelen 
volt a kapacitása. Ez az utódállamokat ugyanúgy sújtotta, 
mint bennünket. Mégis sikerült néhány területen a har
mincas évekre megkapaszkodnunk. A vegyipar, textil
ipar, gyógyszeripar és mindenek előtt az Egyesült Izzó 
számottevő termelési, értékesítési sikert ért el. A sikerek 
alapja minden esetben az ezeknél a vállalatoknál és ese
tenként megbízásuk alapján az egyetemeken folyó ered
ményes kutatás volt.

A hazai tudományos kutatás a csúcstechnikai forrada
lom eredményeiből pénzügyi és esetenként ideológiai 
okokból többnyire kimaradt, és zömében követő kutatás
ra szorítkozott. (Ennek nem elhanyagolható pozitív ered
ménye a kutatási utánpótlás megőrzése.) A hazai kutatás 
és ipar -  néhány részterülettől eltekintve -  elmaradt a 
világtól, de az emigrált magyar kutatók szinte az egész 
20. században jelentős, vezető szerepet játszottak a csúcs- 
technológiák kifejlesztésében és kutatásában. A közis
mert Nobel-díjasokon kívül néhány nevet feltétlenül meg 
kell említenünk: Kármán Tódon, Szilád Leót, Neumann 
Jánost, Kürti Miklóst, Orován Egont, H off Miklóst, Bay 
Zoltánt, Jendrassik Györgyöt. A lista nem teljes, több 
száz névvel egészíthetnénk ki, hiszen alig találni olyan 
amerikai egyetemet, amelyiknek nem lenne (vagy nem 
lett volna) magyar származású professzora.

Túl messzire vezetne ennek a kétségtelen kiemelkedő 
szerepnek az okát feltárni és elemezni, de néhány körül
mény feltehetően elősegítette kialakulását. Az egyéni, 
személyes kiválóság mellett mindenképpen ki kell emel
nünk a 20. század eleji ingergazdag, sokszínű magyar tár
sadalmat (sok nemzetiségű, sok vallási) és egymástól el
térő kulturális hagyományt őrző plurális társadalom, mely 
a sokszínűsége miatt innovációérzékeny), az innovációt 
hasznosító, fogékony gazdasági környezetet (erre példa 
itthon a Ganz Gyár, az Egyesült Izzó, a Goldberger Gyár 
és még több gyár az Egyesült Államokban), a természet
tudományosán jól megalapozott magyar oktatási rend
szert (elsősorban a középiskolák, de jó minőségű a felső- 
oktatás is). Nem szokták számon tartani, de a magyar tu
dósok és mérnökök sikerét nagymértékben elősegítette, 
hogy több -  egymástól eltérő struktúrájú -  nyelven tud
tak gondolkodni. A több nyelven gondolkodás a termé
szet- és mérnöki tudományokban több oldalú megközelí
tést (sztereolátást) tesz lehetővé.

A magyar ipar minden elmaradottsága ellenére a tudo
mány és technológia (tudós és mérnök) szoros kapcsola
ta és egymásra utaltsága a 20. század végére Magyaror
szágon is elfogadottá vált. A mai tudományos közvéle
mény maradéktalanul elfogadja C.H. Llewellyn Smith, ko
rábbi CERN igazgató véleményét: „... az Egyesült Király
ság gazdaságának eredménye -  Faraday, Maxwell és 
mások az elektromosság kifejlesztésének meggyorsítását 
köszönhetően -  évenként legalább 20 m illiárd fonttal 
nagyobb, mint egyébként lenne. (1985-ös adat, 1997-ben, 
mintegy 40 milliárd fontra tehető a többlet.) ... Mrs Tha
tcher szerette mondogatni, hogy Faraday munkássága 
értékesebb, mint a brit tőzsde. ”

Ipar és tudomány a rövid 20. században

A tudomány és ezen belül az alapkutatások eredmé
nyei az iparban a 20. század végén szinte kézzelfogha
tók. Mi magyarázza meg azt, hogy ennek ellenére a poli
tikusok zöme (és általában a közvélemény is) húzódozik 
a tudomány támogatásától és a tudományos kutatások 
rovására a rövid távon profitot termelő fejlesztéseket ré
szesíti előnyben? C.H.L. Smith 1997-es írásában elemzi 
ezt a negatív magatartást és próbálja az okait felderíteni, 
melyhez -  paradox módon -  a tudósok magatartása is 
hozzájárni:

„A felfedezések az alaptudományban a társadalom 
egésze számára fontosak, de nem á ll érdekében az egye
d i beruházónak. Azok, akik az alapvető felfedezéseket 
teszik, általában nem élvezik a hasznát: a természeti 
törvényeket nem lehet szabadalmilag levédetni. Az a l
kalmazások hosszú idő után lehetségesek és előrejelezhe- 
tetlenek: a kulturális és oktatási (nevelési) hasznok nem 
termelnek direkt profitot.

Newton örökösei (ha egyáltalán vannak) gazdagok 
lehetnének, ha lehetséges lett volna a differenciálszámí
tást szabadalmaztatni, és megkapnák a szabadalmi 
díjat valahányszor alkalmazzák azt, de a matematika 
törvényei nem szabadalmaztatbatók. Kevés tudós volt 
olyan előrelátó, mint Faraday aki Gladstone kérdésére:

-  Mire használható az elektromosság?
Azt válaszolta: -  Uram egy napon Ön megadóztat

hatja!
Sokkal tipikusabb Rutherford megjegyzése (ő fedezte 

fe l az atommagot) az 1930-as évek közepéről: -  Aki 
energiaforrást vár az atomok átalakításától, az holdkó
ros.

Ha Rutherford, aki felfedezte az atommagot, nem 
látta előre a nukleáris energiát, kormánybizottságok 
talán jobban meg tudnák ítélni? K i láthatta előre, a ma
gasabb hőmérsékleten működő szupravezetőket, fullerré- 
neket, vagy a World Wide Web felfedezését?... Thomas 
Watson, az LBM megalapítója 1947-ben azt mondta, 
hogy egyetlen számítógép megoldhatja a világ összes fo n 
tos tudományos problémáját, melyek, tudományos kalku
lust igényelnek, de nem látta előre a számítógépek más 
célú használatát. ’’

Sajnos az alapkutatások, tudományos vizsgálódások 
gyakorlati hasznát ma sem ítélhetjük meg biztonságosan, 
még kevésbé tudjuk megjósolni gyakorlati bevezetésük 
várható időpontját. Egyet azonban teljes bizonyossággal 
kimondhatunk: csak azokat a természeti törvényeket tud
juk felhasználni a fejlesztő munka során az iparban, me
lyeket a kutatók feltártak, a felfedezetlen természeti tör
vények biztosan nem hasznosíthatók.

A jelenlegi rendkívül gyorsan változó világban, kiéle
zett gazdasági versenyhelyzetben kizárólag azok a cégek 
sikeresek, melyek alkalmazkodnak a gyors változások
hoz és mindig megbízható, korszerű és elfogadható árú 
termékekkel jelennek meg a piacokon. Ilyen „kihegye
zett” tulajdonságú terméket vagy szolgáltatást csak tudás- 
bázisú technológiák alapján lehet kifejleszteni és gyártás
ban tartani. E termékekben és technikákban az alaptudo
mányok legújabb eredményei testesülnek meg.

Következtetés
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Ipar -  tudomány (színe és fonákja)

Az eddigiekből többé-kevésbé érzékelhető az ipar, a 
tudomány és az Akadémia történelmileg változó viszo
nya. Az alábbiakban ezért nem a kapcsolatot elemezzük, 
hanem kizárólag az érintett személyekről teszünk meg
jegyzést. Szembeállítjuk a tudományos érdemeik alapján 
joggal megválasztott akadémikusokat az ugyanazon a 
tudományterületen eredményesen működő megválasz
tásra nem került tudósokkal. A lista természetesen nem 
teljes, csak érzékeltetni szeretnénk a választások követ
kezetlenségét, illetve egyes esetekben a napi politika ér
zékelhető befolyását az Akadémia életére, más esetekben 
az alkotó munka leértékelését:

Megválasztottak

• Beszédes József, Vásárhelyi Pál
• Hauszmann Alajos, Steindl Imre
• Petzval Ottó
• Zipernowsky Károly, Bláthy Ottó
• Bánki Donát
• Heller László
• Jendrassik. György
• M illner Tivadar, Setényi Pál
• Wigner Jenő, Gábor Dénes, Teller Ede

Meg nem, vagy későn választottak

• Kvassay Jenő
• A Banhaus építészei közül egy sem
• Mechwart András
• Déri Miksa, Kandó Kálmán (élete végén)
• Galamb József
• Forgó László (élete végén)
• A Ganz iskolából egy sem
• Bródy Imre
• Neumann János, Kármán Tódor, Szilárd Leó

A tagválasztások közvetve az ipari alkotó munka meg
becsülésének színe és fonákja. Erre azonban már a 19. 
században is rámutatott Pulszky Ferenc, aki a beteg elnö
köt helyettesítő tiszteleti tagként a nagygyűlés megnyitá
sán arról beszélt, hogy amikor 1841-ben őt megválasztot

ták, Kossuth vezércikkei és Petőfi dalai villanyozták az 
országot. Egyikük sem lett tagja az Akadémiának sem ak
kor, sem később. Majd némi iróniával megjegyezte, hogy 
„Akadémiánk nem a lángészt, hanem a szorgalmas 
munkaerőt keresi abban, kit választásával megtisztel”. 
Mentségül szolgáljon, hogy a bemutatott és párba állított 
akadémikusok, mind kiválóságok voltak saját tudomány- 
területükön, a hangsúlyt jelen esetben a meg nem válasz
tottakra kell tenni. Kármán Tódort legalább alma matere, 
a Budapesti Műszaki Egyetem 1962-ben díszdoktorává 
választotta.

Kevés vigasz, hogy a meg nem választott, de arra érde
mes tudósok a műszaki tudomány területén kívül is szép 
számmal előfordulnak. Legnagyobb mulasztásként Bolyai 
Jánost, Semmelweis Ignácot és Kaposi Mórt említhetem. 
Nem mentség, hogy a Szentpétervári Akadémia Mengye- 
lejevet hagyta ki tagjai sorából.

Tanulság?

A történelem -  és utódaink -  nem azokat kéri számon, 
akiket megválasztottunk (esetleg érdemtelenül is) az 
Akadémia tagjává, hanem azokat, akiket nem választot
tunk meg, noha eredményeik alapján, tevékenységükkel 
Akadémiánk díszei lehettek volna.
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HELYREIGAZÍTÁS
A Fizikai Szemle Gábor Dénes centenáriumi száma (2000. június) közölte 
George Magyarítását is. Most a szerző kérésére a következőket közöljük: 
„Gábor Dénes társadalmi gondolatairól -  25 évvel később" című írás ere
deti angol címe: „Dennis Gabor, social thinker — 25 years on”. Az eredeti
leg a szerző „A radical voice in the science o f science” kötetében jelent

meg (1999). A „német szocialista piacgazdaság” az eredeti „német szociális 
piacgazdaság” melléfordítása. A „lazsálok” helyes fordításban „elbocsátot
tak". Az „1,9 millió hozzátartozó” helyes fordításban „1,9 millió börtönőr” . 
A hibákén a szerző bocsánatát kérjük. A szerző helyes címe: George Ma
gyar, Via déllé Azalee 9, Rocca Priora, 00040 Róma (tehát nem London).

NÍVÓDÍJ
A Fizikai Szemle 2001. évi Nívódíját Papp Katalinnak 
ítélte a szerkesztő bizottság „Ami a számszerű eredmé
nyek mögött van...” című cikkéért a magyar fizikaoktatás

helyzetének bemutatásáért a nemzetközi felmérések tük
rében, továbbá a magyar diákok fizika iránt mutatott atti
tűdjének vizsgálatáért.
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A KARMAN-FELE ORVENYSOR Lajos Tamás
BMGE Áramlástan Tanszék

Az áramlási jelenség

Az áramló közegekben megfigyelhető egyik legérde
kesebb jelenséget, az áramlásra merőlegesen álló, átmé
rőjükhöz képest hosszú hengeres test mögött kialakuló, 
szabályosan elrendeződő örvényekből álló örvénysoro
kat Kármán Tódorról, a 20. század egyik legjelentősebb 
mérnök-tudósáról nevezték el, aki éppen száz évvel ez
előtt szerzett gépészmérnöki diplomát a Műegyetemen, 
és negyven éve lett ugyanennek az intézménynek a 
díszdoktora. Ez a tanulmány bemutatja a Kármán-féle 
örvénysorok keletkezését, jellemzőit és egy adott mű
szaki probléma elemzésén keresztül gyakorlati jelentő
ségüket.

Az áramlásban elhelyezett testek mögött bizonyos 
feltételek fennállása esetén érdekes áramkép alakul ki. 
Az l .a  ábrán az áramlás irányára merőlegesen elnyúló 
sík lemez látható, amelynek homlokfelületére ferdén 
áramlik a víz. Az áramlást szemléltetve a lemez mögött 
érdekes, kígyózó áramképet figyelhetünk meg. Az l.b  
ábrán hasonló áramképet látunk egy zátonyra futott 
tartályhajóból kiömlő olajról készített légifelvételen. 
Gyakran figyelnek meg örvénysorokat műhold-felvé
teleken is: a 2. ábrán a Grönland közelében lévő Jan 
Mayen sziget 2200 m magas kialudt vulkánja mögött a 
felhők egy örvénysort tesznek láthatóvá. Az ilyen ör
vénysorok több száz kilométerre is elnyúlhatnak, élet
tartamuk meghaladhatja az egy napot. Az örvénysorok 
létének akusztikai bizonyítékát is gyakran tapasztalhat
juk: erősebb szélben meghatározott frekvenciájú hangot 
bocsátanak ki, fütyülnek a fémhuzalok (például telefon
drótok).

Az örvények kialakulása

Hogyan jön létre ez az érdekes áramkép? A jelenség 
megértéséhez először az áramlásba helyezett szilárd tes
tek felülete közelében kialakuló határréteg leválását 
kell szemügyre vennünk. Közvetlenül a szilárd test felü
lete mellett az áramló közeg sebessége megegyezik a 
test sebességével, azaz álló test felülete mellett áll a kö
zeg. Határrétegnek az áramlási tér fal melletti azon vé
kony rétegét nevezzük, amelyben a sebesség a fal mel
letti zérus értékről a faltól távolabb érvényes értékre nő. 
Ha a határrétegen kívüli áramlás lassul, mint például 
egy áramlásra merőlegesen elhelyezett körhenger hátsó 
részén, az áramlás irányában a nyomás a jól ismert Ber- 
noulli-egyenlet értelmében növekszik. Az áramlás irá
nyában növekvő nyomás következtében a határréteg
ben áramló közeg, amelynek kisebb a sebessége, és 
amelyet a fal is fékez, rohamosabban lassulhat, megáll
hat, és a nyomáskülönbség hatására visszaáramlás jöhet

A Kármán Tódor emlékülésen elhangzott előadás folyóiratunk részére 
átírt, szerkesztett szövege.

létre. Ilyenkor a határrétegben áramló közegrészek eltá
volodnak a szilárd test felületétől, és bekerülnek az 
áramlási tér belsejébe.

Ezt a jelenséget nevezzük határréteg-leválásnak, 
amelyre példákat láthatunk a 3■ ábrán. A 3-a ábrán a 
láthatóvá tett határréteg a növekedő nyomás hatására az 
áramlás irányában (jobbra) rohamosan vastagszik, majd 
a benne áramló közeg elhagyja a szilárd test felületét és 
az áramlási tér belsejébe áramlik. A leválás helye mö
gött a nyomásnövekedés következtében a közeg a fal 
mellett ellenkező irányban (vissza)áramlik.

A 3 b ábrán egy áramlásba helyezett szilárd test felü
letén kialakuló lamináris (felül) és turbulens (alul) ha
tárréteg leválása figyelhető meg. Amíg a lamináris határ
réteg nyomásnövekedés fellépése esetén rögtön leválik, 
a turbulens határréteg a turbulens impulzuscsere követ
keztében áramlás irányában sokkal tovább követi a szi
lárd falat.
1. ábra. Áramkép egy sík lemez (a) és egy zátonyra futott hajó mögött (b)

2. ábra. Örvénysor Jan Mayen sziget mögött
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3■ ábra. Határréteg-leválás

4. ábra. Örvényfelület felgöngyölődése

A határréteg-leválás vonalához egy, a határrétegben 
áramló közegrészekből álló, viszonylag vékony felület 
csatlakozik, amelynek két oldalán a sebesség jelentősen 
különbözik, és amelyet nyírórétegnek nevezünk. Az 
áramlási sebesség nyírórétegre merőleges gyors változása 
miatt a nyíróréteget alkotó folyadékrészek forognak, 
ezért ezt a felületet folyékony örvényfelületnek is nevez
zük. Az örvényfelület jellemzője, hogy hajlamos felgön- 
gyölődésre, amint az a 4. ábrán látható.

Ha egy, az átmérőjéhez képest hosszú körhengert 
ügy helyezünk az áramlásba, hogy tengelye merőleges 
a sebességre, a henger két oldalán határréteg-leválást 
tapasztalunk, amelynek vonalához két, egymással ellen
tétes irányban forgó folyadékrészeket tartalmazó ör
vényfelület (nyíróréteg) csatlakozik és úszik le folya
matosan. Mindkét örvényfelület egy-egy, időben növek
vő méretű örvényben göngyölődik fel a henger mögött 
(5 a ábra).

Ha a henger d átmérőjével és a zavartalan v áramlási 
sebességgel számolt Reynolds-számra fennáll Re= v d /v  
> 40 -  ahol v az áramló közeg kinematikai viszkozitása 
az egyik örvény dominánssá válik. A domináns örvény 
által indukált sebesség a másik örvényt tápláló örvényfe
lületet a henger mögött keresztben elmozdítja. (Az 5 a. 
ábrán szaggatott vonallal jelöltük az elmozdított örvény
felület egymás utáni helyzetét.) Amikor ez utóbbi eléri a 
domináns örvényt tápláló és ellenkező irányban forgó 
folyadékrészeket tartalmazó örvényfelületet, azt mintegy

5. ábra. Az örvénysor keletkezésének modellje (a), a periodikus ör
vényleválást megszüntető lemez a henger mögött (b).

elvágja. Az „örvényesség-utánpótlástól” megfosztott do
mináns örvény elúszik, és a helyén egy másik örvény 
kezd el felgöngyölődni, miközben a másik örvény válik 
dominánssá. A folyamat, a határréteg-leválás helyéhez 
csatlakozó örvényfelületek (nyírórétegek) kölcsönhatása 
folytatódik, így felváltva válnak le örvények a henger 
egyik és másik oldaláról. A fenti modell helyességét alá
támasztja az a tapasztalat, hogy a henger mögött az áram
lással párhuzamos szimmetriasíkban elhelyezett lemez
csík (5 b. ábra), amely gátolja a nyírórétegek kölcsönha
tását, megszünteti az örvények keletkezését.

Az örvények keletkezésének frekvenciája

Az 5.a. ábrán látható modellel megbecsülhetjük, 
hogy milyen tényezőktől függ az örvények keletkezésé
nek frekvenciája. Legyen két örvény leúszása között el
telt t] idő arányos azzal az idővel, amely alatt a domi
náns örvény „áthúzza” a másik örvényt tápláló örvény
felületet az örvényfelületeket elválasztó, a henger átmé
rőjével arányosnak vett szakaszon. Az örvényfelület „át
húzásának” sebessége nyilvánvalóan arányos az áramló 
közeg zavartalan sebességével. Ebből adódik: /, ~ d/v. 
Az örvényleválás periódusideje t = 2 lu az az időtartam, 
amely alatt a henger mindkét oldaláról egy-egy örvény 
leúszik. Bevezetve az örvényleválás frekvenciáját írható: 
/ =  l / t ~  v/d. Az egyszerű modellből átrendezés után az 
adódik, hogy f 'd / v  = Str = állandó. (Az f -d /v  dimen- 
ziótlan mennyiséget Strouhal-számnak nevezzük.) Kí
sérleti tapasztalatok azt mutatják, hogy széles Reynolds- 
szám tartományban (400 < Re < 3 • 10Ö a Strouhal-szám 
az egyszerű modellünknek megfelelően állandó: Str = 
0,21. Ebben a Reynolds-szám tartományban tehát a 
frekvenciára írható:/ =  0,21 -v/d, azaz az örvényleválás 
frekvenciája a sebességgel egyenesen, az átmérővel for
dítottan arányos.

Ez az örvényleválás nemcsak körhenger alakú testek
nél, hanem más alakú keresztmetszettel rendelkező, 
áramlásra merőlegesen elhelyezett, szélességéhez képest 
hosszú tompa testeknél (például áramlással szembefordí
tott lemezcsík, háromszög keresztmetszetű rúd) is bekö
vetkezik. (Tompa testeknek azokat nevezzük, amelyek
nél -  szemben az áramvonalas testekkel -  a határréteg
leválás jelentősen befolyásolja az áramképet.)

A periodikus örvényleválás szabályosságát és a 
Strouhal-szám állandóságát használják ki azok a mérő
műszerek, amelyeknél egy cső átmérője mentén elhe
lyezett hengerről leváló örvények frekvenciájának mé
résével határozzuk meg a csövön átáramló közeg térfo
gatáramát.
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6. ábra. Álló folyadékban mozgatott henger mögött kialakuló örvény
sor az áramképének szemléltetése (a), az áramkép számítási modell 
(b), a számolt áramkép áramvonalai (c).

Az örvénysor stabilitása

A periodikus örvényleválás eredményeként örvénysor 
keletkezik. A 6. a ábrán nyugvó vízben v sebességgel 
mozgatott henger mögött kialakuló áramképet mutatja a 
víz felszínére szórt szemcsékről készített időfelvétel. Jól 
látható a két sorban, egymástól fél örvény távolságnyira 
eltolva elhelyezkedő örvényekből álló örvénysor. Miköz
ben új örvények válnak le a hengerről, az egész örvény
sor bal felé elmozdul.

Ennek az örvénysornak a stabilitását vizsgálta Kármán 
Tódor, akinek igen tanulságos és követendő mondása 
volt: „Nincs praktikusabb egy jó  elméletnél”. Eredményeit 
1912-ben publikálta. Súrlódásmentes közeget és síkáram
lást (azaz végtelen hosszú hengert) és végtelen hosszú 
örvénysort tételezett fel. Az örvénysort a 6.b. ábrán lát
ható módon, két, egymástól h távolságban lévő sorban 
egymástól / távolságban elhelyezett, egyenlő erősségű, 
de soronként ellenkező forgásirányéi potenciálos örvé
nyekkel modellezte. Az örvények által létrehozott sebes
ségtér áramvonalait a 6.c. ábra szemlélteti. Kármán 
Tódor kimutatta, hogy egy ilyen örvénysor az örvények 
kezdeti helyzetének kis zavarásaival szemben csak abban 
az esetben stabil, ha az ellentétes forgásirányú örvények 
áramlás irányú távolsága 1/2, áramlásra merőleges távol-

7. ábra. A henger körüli áramlás numerikus szimulációja: változatlan 
örvényességű vonalak.

sága az örvényeket keltő test keresztmetszetének alakjá
tól függetlenül b = l/n, azaz h /l = 0,286. Kármán Tódor 
az általa javasolt modell felhasználásával összefüggést 
határozott meg az álló közegben mozgó henger mögött 
keletkező örvénysor mozgási sebességére is, amely kis 
Reynolds-számoknál jó egyezést mutat a kísérletekkel. A 
modell lehetőséget adott a hengerre ható áramlási erede
tű ellenállás erőre vonatkozó összefüggés levezetésére is.

Az örvénysor alakja jelentős mértékben függ a Rey- 
nolds-szám értékétől. Kármán elméletének megfelelő 
örvénysort 40 < Re < 150 Reynolds-szám-tartományban 
figyelhetünk meg. Tovább növelve a Reynolds-számot 
150 < Re < 300 tartományban lamináris-turbulens átala
kulás játszódik le az örvénysor esetenkénti megzavarásá
val. E fölött a turbulencia miatt a leúszó örvények szabá
lyossága megszűnik, az örvények intenzitása időben 
gyorsan csökken, miközben folyamatosan szélesedik az 
örvénysor (lásd az 1. ábrái). Amikor a henger homlokfa
lán a határréteg turbulenssé válik (Re ~ 3 -105), az inten
zív és periodikus örvényleválás megszűnik. Nagyobb 
Reynolds-szám tartományban Re > 3 • 106 ismét kimutat
ható örvények keletkezése, a Strouhal-szám értéke a kü
lönböző közlemények szerint Str = 0,2 és 0,26 közötti 
érték (lásd az 1. és a 2. ábrát).

A 7. ábrán a henger körüli áramlás FLUENT szoftver
rel történő numerikus szimulációjának eredménye látható 
Re = 190 Reynolds-szám esetén. Az ábrán a síkáramlás 
feltételezésével elvégzett számítások eredményeként ka
pott állandó örvényességgel (folyadékrész forgási szögse
bességgel) jellemezhető pontokat összekötő vonalakat 
vittük föl. Látható, hogy az örvénysor áramlás irányában 
tágul, és az örvények intenzitása keresztmetszetük növe
kedése és a disszipáció következtében csökken.

Az örvénysor hatása 
az áramlásba helyezett testekre

Az áramlásra merőlegesen elhelyezkedő hengerről 
periodikusan leváló örvények következtében a zavarta
lan áramlás irányára merőleges, periodikusan változó erő 
hat a hengerre. Ha az oldalirányú erő frekvenciája a szer
kezet sajátfrekvenciájával egyezik meg, vagy annak köze
lében van, akkor a szerkezet periodikus mozgásával, 
rezgésével kell számolni, amelynek amplitúdója a ger
jesztő áramlási eredetű erő nagyságától és a szerkezet 
belső csillapításától függ.

Ahogy korábban láttuk, az / örvényleválási frekvencia 
arányos az áramlási sebességgel. Ez a lineáris összefüg
gés a henger sajátfrekvenciája környezetében nem áll 
fenn, itt az örvényfrekvencia szinkronizációja figyelhető 
meg. Ez a jelenség az alábbi módon következik be. A 
sebességet növelve nő az örvényleválás frekvenciája.
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Még mielőtt elérnénk a henger sajátfrekvenciájának (re
zonanciafrekvenciájának) megfelelő áramlási sebességet, 
a henger már rezegni kezd, és az örvényleválás frekven
ciája „felugrik” a rezonanciafrekvenciára, majd viszonylag 
széles sebességtartományban állandó marad. Tovább 
növelve a sebességet, egy adott sebességnél az örvényle
válás frekvenciája „fölugrik” a sebességnek megfelelő 
frekvenciára, majd növekvő sebesség esetén ismét azzal 
lineárisan nő. A szinkronizáció jelensége tehát a rezonan
ciát okozó megfúvási sebesség tartományt jelentősen 
kiszélesíti.

Az oldalirányú, a rezgést gerjesztő erő nagysága az

F  = — v1 L de " 2

összefüggésből számolható, ahol p az áramló közeg sű
rűsége, v a megfúvási sebesség, d a henger átmérője, L a 
henger hossza, c„ az oldalerő tényező. Ennek nagysága 
az esetünket jellemző Reynolds-szám tartományban c„ = 
0,4-0,6 körüli érték. Látható, hogy az áramlási sebesség 
négyzetével változik a gerjesztő erő, azaz csökkenő szél- 
sebességeknél rohamosan csökken.

Az örvényleválásból származó periodikus gerjesztés 
szerkezetek, építmények kémények tönkremenetelét 
okozhatják. A következő fejezet a periodikus örvénylevá
lás folytán fellépő műszaki problémát és annak megoldá
sát ismerteti.

Térvilágítási fényvető oszlopok lengése

Az egyik közúti határátkelőhelyünkön felállított hat 
darab, 30 m magas fényvető oszlop közül a közeli folyó 
gátjához legközelebb eső háromnál az oszlopok nagy
mértékű rezgését tapasztalták. Erre heti gyakorisággal, de 
csak kis szélsebességek esetén került sor, amikor a talaj
szinten alig volt érzékelhető az áramlás. A rezgést jól je
lezte (és a közelben tartozók számára különösen félel
messé tette) az a csattogó hang, amely az oszlopban lévő 
drótkötél és az oszlop belső fala közötti periodikus érint
kezéskor keletkezett. Az oszlop rezgés frekvenciáját/ =  2 
s " '- ia  becsülték. A rezgő oszlop tengelye körülbelül 1/2 
hullámot ír le, legnagyobb kitérése körülbelül 2/3 magas
ságban van. A kitérés amplitúdója tekintetében megoszla
nak a vélemények: 20 és 40 cm közötti értékeket adtak 
meg mindkét irányban. Az oszlop mozgása időben egyre 
hevesebb: az amplitúdó időben növekszik.

A 30 m magas oszlop átmérője z/ = 618 mm-ről folyama
tosan csökken d = l60 mm-re. A megfigyelt legnagyobb 
amplitúdó helyén, 20 m magasságban az oszlop átmérője d 
= 0,3 m. Ha elfogadjuk a megfigyelt / =  2 s"1 sajátfrekvenci
át, és közelítően Str = 0.2 értéket veszünk fel, akkor a saját
frekvenciával megegyező örvényleválási frekvencia v = 
f-d /S tr = 2-0,3/0,2 = 3 m/s szélsebességnél adódik. (Az 
oszlop sajátfrekvenciájára számítással közelítőleg 2,7 s” 1 
értéket kaptunk.) 20 m magasban uralkodó 3 m/s sebessé
gű szélhez a talajhoz közel, 2 m magasságban körülbelül 
1,5-2 m/s sebesség tartozik. Ez a 12 fokozatú Beaufort-ská- 
lán 1-2 erősségű szélnek felel meg, amelynél az arcon ép
pen lehet érezni a levegő mozgását. Ez az érték jól meg-
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8. ábra. A gát körüli áramlás numerikus szimulációja: a szélsebesség 
térbeli megoszlása (a), a sebességmegoszlás a rezgő oszlopoknál (b).

felel a megfigyeléseknek: az oszlopok rezgését csak alig 
érzékelhetően kis szélsebességek esetén tapasztalták.

A fenti sebességgel és átmérővel kiszámítva a Rey- 
nolds-szám értékét, v = 15 -10'1 m2/s kinematikai viszko
zitással Re = 3 "0,3/15-106 = 60000 adódik, tehát abban 
a tartományban vagyunk, ahol intenzív örvényleválás és 
0,2 értékű Strouhal-szám várható. Az oldalirányéi gerjesz
tő erő a kis szélsebesség következtében kicsiny: az osz
lop L = 1 m hosszúságú szakaszára a fenti összefüggés 
alapján p = 1,2 kg/nT levegő sűrűséggel F„ = 0,8 N/m 
adódik. Az erő kis értékéből következik az a megfigyelé
sek során tapasztalt jelenség, hogy a rezgés amplitúdója 
hosszabb időn át fokozatosan növekszik. Az oszlopnak 
több rezonanciafrekvenciája van attól függően, hogy mi
lyen módusban rezeg. Ennek megfelelően több szélse
bességnél is kialakulhat más-más frekvenciájú rezgés. Ezt 
azonban nem figyelték meg.

Az oszlop kúpossága az adott kúpszög esetén a szak- 
irodalom szerint körülbelül felére csökkenti a gerjesztő 
erőt, a szél turbulenciája hasonló hatást gyakorol. Felme
rül a kérdés, hogy a hat oszlop közül miért csak a gáthoz 
közel lévő három rezeg. (További mintegy 100 oszlop 
van az országban, de ilyen jelenséget egyiknél sem ta
pasztaltak.)

Felfelé csökkenő átmérőjű oszlop esetén az/ =  Str-v/d 
összefüggés értelmében akkor lenne azonos az oszlop 
minden pontján az örvényleválás frekvenciája, ha a magas
ság függvényében az átmérő csökkenésének megfelelő
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9. ábra. A periodikus gerjesztés megszüntetése spirál alakú csíkokkal, 

arányban csökkenne a szélsebesség. Az atmoszférikus ha
tárrétegben a szél sebessége ezzel ellentétesen változik, fel
felé haladva növekszik, azaz az oszlop magassága mentén 
mind a szélsebesség növekedése, mind pedig az átmérő 
csökkenése miatt nő az örvényleválás frekvenciája. Ha az 
oszlop magassága mentén a frekvencia változása jelentős, 
az örvényfrekvencia-szinkronizáció nem tud kialakulni, így 
nem jön létre intenzív rezgés. Esetünkben 10 és 30 m ma
gasság között az átmérő csaknem harmadára csökken, szo
kásos sebességprofilt feltételezve 10 és 30 m magasság kö
zött a szélsebesség pedig mintegy 30%-kal nő. így az ör
vényleválás frekvenciája,/ =  v-Str/d közel 1:3,8 arányban 
változik az oszlop felső 2/3-án. Ezt az eltérést az örvényle
válás szinkronizációja nem képes áthidalni, ezért általában 
nem tapasztalják ezeknek az oszlopoknak a rezgését.

Ha azonban a gát áramlást gyorsító hatása következté
ben a gát koronája közelében helyileg felgyorsul a leve
gő, és egy adott oszlopszakaszon felfelé csökkenő sebes
ség alakul ki, az oszlop magassága mentén kisebb mér
tékben változik az örvényleválás frekvenciája, tehát meg
teremtődnek a szinkronizáció létrejöttének feltételei. A 
8.a. ábrán a gát körüli áramlás numerikus szimulációjá
nak eredménye, a 8.b. ábrán pedig a szélsebesség füg
gőleges menti eloszlása látható az egyik rezgő oszlop 
helyén. Megfigyelhető, hogy a várakozásnak megfelelően 
a gát a korona magasságában és afölött felgyorsítja az 
áramlást, így az áramlási sebesség felfelé kis mértékben 
csökken, ami miatt az oszlop felső kétharmadán 1:3,8 he
lyett csak 1:2,8 arányban (1,5 s-1 és 4,2 s-1 között) válto
zik az örvényleválás frekvenciája. Ennél a kisebb frek
vencia aránynál a 2 s” [ oszlop sajátfrekvencia körül létre
jött a szinkronizáció. A periodikus örvényleválás intenzi
tását megnövelte a gát következtében gyorsuló áramlás
ban csökkenő turbulencia hatása is.

Az oszlopok lengésének megszüntetése

Az oszlopok rezgését három módszerrel lehet meg
szüntetni:

a) a rezonanciafrekvencia elhangolásával,
b) a belső csillapítás növelésével,
c) a periodikus gerjesztő erő megszüntetésével.

Az a) módszer alkalmazása esetén az oszlop tömegének, 
tömegelosztásának és rugalmassági sajátosságainak vál

toztatásával úgy kell csökkenteni az oszlop sajátfrekven
ciáját, hogy csak olyan kis szélsebességnél essék egybe az 
örvények keletkezésének frekvenciájával, amelynél a 
belső csillapítás már meghaladja a gerjesztő erő munkáját. 
E módszer alkalmazása nem vezetett eredményre. A kis 
szélsebességeknél is bekövetkező intenzív rezgés azt mu
tatja, hogy az oszlop belső csillapítása viszonylag kicsi.

A b) módszer ugyancsak nehezen alkalmazható eb
ben az esetben, mert az oszlop belsejében nincsen elég 
hely az oszlop mozgási energiáját elnyelő berendezések 
elhelyezésére, kívül pedig a lámpatestek leereszthetősé- 
ge miatt nem helyezhetők el sodronyok, különféle be
rendezések.

A c) módszer alkalmazása látszott célszerűnek, amely
nél az áramlási eredetiá periodikus gerjesztő erőt csök
kentjük, illetve szüntetjük meg. A leváló örvények befo
lyásolásának sokféle módszere van, ezek közül a legegy
szerűbb és legjobban bevált módszer, a spirálalakú le
mezcsíkok alkalmazása. Itt az oszlop felületére merőlege
sen, spirálalakban felerősített lemezcsíkok akadályozzák 
meg a periodikus örvények kialakulását, ezáltal meg
szüntetik a gerjesztő erőt.

A szakirodalom alapján az optimális kivitel három 
5 'd  menetemelkedésű spirál alakú csík, amelynek a 
szélessége az átmérő 10-12%-a. A csíkokat nem szüksé
ges a teljes oszlop hosszon alkalmazni, elegendő az osz
lop magasságának 40-90%-a között (9. ábra).

E megoldás hátránya, hogy megnöveli a széliránnyal 
párhuzamos áramlási eredetű ellenállás erőt, azaz az osz
lop terhelését, amely az

F  = £- v2 D L c
e 2

összefüggéssel számolható. A képletben az ellenállás
tényező a teljes sebesség- (Reynolds-szám) tartományban 
cc, = 1,4, D  pedig az oszlopátmérő és a lemezszélesség 
kétszeresének összege. Ezért a spirálalakú lemezcsíkok 
alkalmazása esetén az oszlop szilárdsági szempontból 
ellenőrizendő.

Összefoglalás

A Kármán-féle örvénysor egyike az áramló közegek
ben megfigyelhető érdekes és komplex jelenségeknek. 
A periodikusan leváló örvények a méréstechnikai fel- 
használás mellett általában kedvezőtlenek: szerkezete
ket, építményeket tehetnek tönkre, ha keletkezésük 
frekvenciája azok sajátfrekvenciájának közelében van. 
A kedvezőtlen hatások megelőzése vagy elhárítása szép 
mérnöki feladat. Kármán Tódor kilencven évvel ezelőtt 
publikált cikkében egy igen eredeti megközelítéssel ka
pott eredményeit adta közre: modelljével meg lehet ha
tározni az örvénysor stabilitásának geometriai feltétele
it, az örvénysor mozgási sebességét és a hengerre ható 
ellenállás-erőt. A modelljével végzett számítások ered
ményei meghatározott körülmények között jól egyeztek 
a mérésekkel. Kiváló eredményét az utókor méltón elis
meri: nincsen olyan áramlástan könyv, amely a Kármán- 
féle örvénysort ne tárgyalná.
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TÁVOLSÁGI BESZÉLGETÉS

SZABADON VÁLASZTHATSZ
Milton Friedman, Hoover Institute of War and Peace, Stanford University, California

Milton Friedman, a k i ,fogyasztói analízis, pénzügy
elmélet, valamint a stabilizációs politika komplex voltá
nak megmutatásáért” közgazdasági Nobel-díjat kapott, 
most 90 éves. Ebből az alkalomból San-Franciscóban, az 
Aranykapu-hídra néző otthonában beszélgettünk.

-  Hogy van? -  üdvözölt magyarul. Ezután a beszélge
tés angolul folyt. Először családi gyökereiről kérdeztük..

-  Édesapám és édesanyám is magyarul beszélt, mert 
egy kis magyar városban, Beregszászon születtek, ami az
I. Világháború előtt Magyarország része volt. Akkor sok
kal nagyobb volt az ország kiterjedése. Csináltak is ebből 
egy viccet. Egy beregszászi ember mondhatja: „Magyaror
szágon születtem, Csehszlovákiában jártam iskolában, 
Oroszországban nősültem, és most Ukrajnában élek. 
Folyton költözködöm.” Apám 12 évesen Budapestre 
ment tanulni. Eredeti neve nem Friedman volt. De mivel 
sógorával lakott, „Friedman testvéreként” emlegették, így 
maga is a Friedman nevet kezdte használni. (Eredeti ne
vében nem vagyok biztos, Grünberg, esetleg Grünstein 
lehetett, vagy valami ezekhez hasonló.) Apám 16 évesen 
emigrált Amerikába. Anyám Beregszászról közvetlenül 
New Yorkba emigrált, amikor 14 éves volt. Szüleim tehát 
Magyarországon nem ismerték egymást, de Amerikában 
egymásra találásukban biztosan volt szerepe hasonló 
etnikai eredetüknek. Fiatal huszonévesekként házasod
tak össze. A családban általában angolul beszéltek, de ha 
azt akarták, hogy mint gyerek ne értsem, miről beszél
nek, akkor magyarul beszéltek.

Itt Amerikában 1932-ben végeztem el a college-ot (az 
egyetemi alapképzést), ami a mély gazdasági válság idő
szaka volt. Eredeti kedvenc tantárgyam a matematika 
volt. Kétfajta ösztöndíjat is ajánlottak: a Brandeis Egyete
men matematikát, Chicagóban közgazdaságtant tanulhat
tam volna. De akkor a nagy kihívást a közgazdaság álla
pota jelentette: hogyan élhet meg ennyi ember a Földön? 
így azt is mondhatom, hogy nem én választottam a köz- 
gazdaságtant, hanem a közgazdaság választott engem.

A magyar Neumann János matematikus volt, de az 
osztrák Morgenstern nel később ő is dolgozott közgazda- 
sági problémákon. Neumann a játékelméletet építette ki, 
ami borzasztó fontos a közgazdaság számára. Neumannal 
magam nem találkoztam, de leányával, Neumann Mari
nává  igen, ő is közgazdász. Tudom, hogy Magyarország 
már a kommunista érában próbálkozott a piacgazdaság 
bevezetésével. Ezért a rendszerváltás után Magyarország 
számára viszonylag könnyű volt a piacgazdaságra való 
áttérés. Külföldi beruházások megszerzésében a legfon
tosabb, hogy a befektetés kellően biztonságos legyen. Az 
emberek gyakran alábecsülik annak fontosságát, hogy 
ezt megfelelő jogrendszer garantálja. A nemzeti vállalko

zásoknak akkor marad súlya, ha nem rendeletek védik, 
hanem azok is megtanulják a versenyképességet. A nem
zeti vállalkozások központi védelmére irányuló törekvés 
nem csak magyar sajátság. Amerikában például mostaná
ban Bush elnök fogalmazott meg hasonló célkitűzést, de 
ez katasztrofális következményekkel járhat. Adam Smith 
már 1796-ban írt erről a problémáról, és amit mondott, 
most, 200 év múltán is aktuális. Alexander Hamilton 
pénzügyi államtitkárként nemrég írt is erről egy könyvet.

Az 1980-as években azt gondolták, hogy ha a fal leom
lik, minden egyből jó lesz. Mindenki Kelet-Németország 
sikerére tippelt, hiszen van egy nagy bátyja: Nyugat-Né- 
metország. Melyik van most jobb állapotban: Kelet-Né
metország vagy Magyarország? A valóság az lett, hogy a 
szomszédos kelet-európai országok közül Kelet-Német
ország teljesített leggyengébben. Ennek oka nem a nyu
gatnémet segély hiánya, hanem annak megadása volt. 
Az, hogy a két ország egyesítésekor a nyugatnémet pénz
ügyminiszter kijelentette: egy keleti márka ugyanannyit 
ér, mint egy nyugati márka. A keleti márka felülértékelé
se folytán a fizetések reális értékük háromszorosára ug
rottak, így a kiadáshoz képest a termelés értéke igen ala
csonnyá vált. Magam 1990-ben jártam Magyarországon. 
12 éve egy „Free to Choose” („Szabadon választhatsz”) 
televíziós produkcióhoz kérték részvételemet. Ebben 
Kelet-Európa gazdasági helyzetének lehetőségeit tárgyal
tam. Voltam Prágában, Varsóban, Budapesten. Azt hi
szem, a műsort 18 nyelven bemutatták, talán magyarul is. 
A magyar gazdaság ma sokkal jobban működik, mint 
kelet-európai szomszédaié.

Közelgő 90. születésnapja alkalmából Bush elnök, 
meghívta Önt Washingtonba egy ünnepi vacsorára. Ma
gyarország nevében is boldog születésnapot kívánunk!

(M.Gy.)
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Debrecenben születtem. Mind édesapám, mind édes
anyám fizikusok voltak, sőt nagyapám Nyíregyházán volt 
fizikatanár, tehát én már a harmadik generációs fizikus 
voltam a családban. Ez elég meghatározó volt életemben. 
Öcsém, aki négy évvel fiatalabb nálam, szintén fizikus lett.

A lakásunk Debrecenben az Atommagkutató Intézet
ben volt. Gyakorlatilag a lakás, a laboratórium, az intézet 
teljesen összefonódott. A szüleim éjjel-nappal dolgoztak. 
Nagyon intenzív volt a munka. A körülöttük lévő fiatalok 
ma már mind akadémikusok. A fizika, a tudomány volt 
az életük. Érdekes volt ebben a közegben felnőni, és va
lószínű, hogy ez az ember életét tudat alatt is meghatá
rozta. Szociálisan is nagyon érdekes volt, nagyon sok 
érdekes ember jött vacsorára, Erdős Páltól kezdve igen 
sok világhírű tudós megfordult a házunkban. A világ 
több világhírű fizikusát ismertem.

Középiskolába Debrecenben jártam. A másik legmeg
határozóbb élményem az életemben a Középiskolai Ma
tematikai és Fizikai Lapok voltak. Most így visszatekintve 
-  hiszen elmúltam 50 éves -, ha elgondolom, hogy me
lyek voltak azok a pontok, amelyek fordítottak az élete
men, a KöMaL sorsmeghatározó volt számomra.

Sokan nem tudják hogy ez mi. A KöMaL több mint 100 
éves folyóirat, minden hónapban minden korosztálynak 
lehoztak fizika és matematika példákat, és ezeket a meg
oldásokat hónap végén postán kellett leadni. Van egy 
éves verseny, pontszámok alapján a szebb megoldásokat 
lehozták névre szólóan és kialakult egy ranglista. Egy 
kicsit más volt, mint a középiskolai tanulmányi verse
nyek, ahol egy adott délután kell megoldani bizonyos 
feladatokat, míg a KöMaL-ban egy egész éves munka 
alapján alakult ki a végleges ranglista, tehát egy folyama
tos, egész éves munkát igényelt.

Érdekes visszagondolni arra, hogy kik voltak azok, aki 
a 100 év alatt ezeket a KöMaL-t sikeresen csinálták. Pél
dául amikor Teller Ede először Magyarországra jött a 
könyvtárban megkerestük és megtaláltuk az egyik 
KöMaL-t. Abban az évben Ő nyerte el a díjat és rendkívül 
meghatódott, amikor saját nevét meglátta.

Az volt benne az érdekes, hogy az ember 14-15 éves 
korában ismerte azokat az embereket, akiket ez a téma 
érdekelt. Érdekes módon akik ezeket a KöMaL példákat 
sikeresen megoldották, ez valahogy nagyon jól korrelált 
a későbbi sikeres életpályával.

16 éves koromban találkoztam Lovász Lacival, aki 
most már a Microsoftnál dolgozik, Babay Lacival aki a 
University Chicagónál van, Mezei Feri, aki most Los Ala- 
mosban van. A világ legtöbb híres egyetemén a leghíre
sebb matematikusok és fizikusok.

14-15 éves voltam, amikor pár hétre egy gyerekcseré
vel kikerültem Stockholmba. Ott játszott éppen a Beatles. 
Ez 1964-ben volt. Hazajöttem és vettem egy rossz gitárt, 
úgy éreztem ez egy nagyon vagány dolog. Egy évvel ké-

Elhangzott a Duna TV „Talentum” adásában 2002. március 23-án.

Szalay A. Sándor 
ELTE Atomfizikai Tanszék 

Johns Hopkins Egyetem, Baltimore

sőbb az Arany Dániel matematikai versenyen II. helye
zést nyertem, s a kapott díjból azonnal vettem egy elekt
romos gitárt. Csináltunk egy osztályzenekart. Az első fel
lépésünk előtt édesapám ezt nagyon rossz szemmel néz
te, bezárt a fürdőszobába. Ezt nem kellett volna tennie, 
ettől lettem ugyanis zenész. Csak azért is.

Debrecenben ilyen szempontból nagyon érdekes világ 
volt, nagyon aktív volt a zenei élet. Olyan volt, mint az 
elmúlt években Seattle, kialakult egy kis zenei világ, több 
kis klub működött. Öcsémmel együtt volt több zeneka- 
aink. A legutolsó, a Panta Rei nagyon futott, érdekes és 
jó zenéket csináltunk.

Nagyon sokat dolgoztunk a stúdióban, Zorán lemeze
ken, Babosékkal, Szakcsival, Bódy Gábor filmjeiben, 
Nárcisz és Psyché zenéjével, másfél évet töltöttem el ez
zel az életemből. Minden perc hasznos és érdekes volt.

Úgy érzem, életemnek minden perce hasznos volt és 
érdekes. Még akkor is, ha nem fizikát csináltam. Az em
ber apró elemekből összerak valamit, és a végén egész 
más lesz mint a részek voltak. Ugyanaz, mintha tudomá
nyos cikkeket, vagy tudományos kutatást csinál, vagy ha 
az ember bemegy egy stúdióba. Rendkívül sok kreatív 
ötlet kialakul, s egy tudományos eredmény hiába objek
tív és számok vannak, de hogy az ember hogyan csinálja, 
ez olyan, mint egy műalkotás.

Édesapámnak volt egy jó barátja, egy magfizikus pro
fesszor, s mikor negyedéves voltam, akkor nyárra gyere
keket cseréltek. Ennek a bácsinak is volt egy velem egy
korú gyereke. Ő egyébként a hidrogénbomba atyja, -  
mint később megtudtam. A fia másfél hónapra Magyaror
szágra jött és én elmentem Angliába. Bevitt a munkahe
lyére, éppen akkor kapták meg az akkor legmodernebb 
PDP10-es számítógépet. Miután mindenki szabadságon 
volt a bácsi megengedte hogy egész nap játszhassak a 
gépen. Ki sem jöttem az intézetből 1-1,5 hónapon ke
resztül. Ez megváltoztatta a számítógéphez való hozzá
állásomat. Ott le tudtam ülni és az eredményeket azonnal 
grafikával lehetett prezentálni. Ez 1970-ben még nagy 
dolog volt, ma már persze mindenkinek természetes. Ezt 
az asztrofizikával összeötvözve fantasztikus dolgokat 
lehet csinálni. Ez meg is maradt.

Debrecenben kezdtem el az egyetemet fizikus szakon. 
A gimnáziumban még nem tudtam eldönteni, hogy mate
matikus vagy fizikus legyek. Másodévben eldöntöttem, 
hogy fizikával szeretnék foglalkozni, mégpedig elméleti 
fizikával. Budapesten úgy volt, hogy egy professzor min
dig végigvitt egy évfolyamot. Éppen az az évfolyam, ami 
az enyémmel párhuzamos volt, az Marx Györgyé volt 
Budapesten. Eldöntöttem, hogy mellette szeretnék tanul
ni, ezért átjöttem Budapestre. Ötödévben mellette kezd
tem dolgozni a diplomamunkámon. A Marx körül kiala
kult iskola nagyon érdekes volt.

Maix minden évben rendezett világkonferenciákat a 
világ fizikusainak, Kelet- és Nyugat fizikusa itt tudtak 
találkozni. Ez volt a legnyugatibb pont, ahova az orosz
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fizikusok még eljöhettek. Igen attraktív volt ez, az ameri
kai tudósok jöttek, hogy tudjanak találkozni az orosz 
tudósbarátaikkal. 1972-ben, mikor diplomáztam, akkor 
volt egy ilyen konferencia, ez volt az első Nemzetközi 
Neutrínó Konferencia, melyen egy elképesztő sztár-rang
lista volt ott.

Zeldovics volt a világ vezető kozmológusa Kelet-Euró- 
pában, Feynman volt a világ vezető elméleti fizikusa 
Amerikában és további sok nagy név gyűlt össze. Ezek
kel az emberekkel egy végzős diáknak találkozni egy 
nagyon nagy dolog, meghatározó élmény volt.

Ezután nem sokkal Zeldovics felfigyelt arra, hogy min 
dolgozom. Éveken keresztül dolgoztam vele, hetekre 
kimentem hozzá Moszkvába, ő is majdnem minden 
évben eljött Budapestre, bekerültem az ő csoportjába és 
ő adott érdekes témákat a galaxisok kialakulásával kap
csolatban. Az általa vezetett elméleti iskola diktálta a fizi
kai kozmológiát. Akkor éppen ott alakult ki a modern 
kozmológia.

Doktori témám volt a neutrínótömeg hatása az egész 
Univerzumra, elemi részecskék hatása a kozmikus 
struktúrára. Mindenki arra gondolt, hogy ez egy őrült 
dolog, értelmetlen sötét anyag, úgyse tudjuk sose meg
nyerni. Kezdett ugyan elmenni a kedvem tőle, mert ha 
mindenki hülyének nézi az embert még akkor is, ha 
tudja, hogy igaza van, ez nem lelkesít. 1980 nyarán volt 
egy kísérlet, ami úgy tűnt, hogy a neutrínónak tényleg 
van tömege. Hirtelen meghívtak Berkeley-be és Chica
góba néhány évre.

Ez volt a következő nagyon lényeges pont az életem
ben, amikor kikerültem az Egyesült Államokba. Az ember 
nem tudta, hogy ez az első vagy az utolsó útja Ameriká
ba. Úgy éreztem sok szempontból, de Magyarország min
dig kicsit a periférián volt, hogy körülbelül az utolsó al
kalom, hogy utolérjem a saját korosztályomat, hiszen a 
tudomány is egy verseny, ott jegyzik, hogy ki hány cikket 
ír, ez egy nagyon kemény világ. Hihetetlen mennyiséget 
dolgoztunk.

Ugyanebben az évben találkoztam Slávetz Kativá, 
akivel összeházasodtunk, ő biológus volt az Eötvös Egye
temen a Biológia Tanszéken. Úgy kezdtük közös életün
ket, hogy együtt mentünk Amerikába, Berkeley-be. Na
gyon sokat dolgoztunk, általában reggel 6-ig, aztán kicsit 
aludtunk, déli szemináriumra visszajöttünk meghallgatni, 
aztán megint dolgoztunk. Ez egy egyedi alkalom volt, 
akkor kezdődött a kozmológiában a megfigyelések sze
repe. Berkeley volt az a hely, ahol a következő generá
cióból, akik a mai kozmológiát dominálják, mind ott vol
tak. Szerencsém volt, hogy éppen ebbe a társaságba be
lecsöppentem, pont ott és abban az időben voltam, ahol 
kellett. Ez volt az a hely, ahol éppen minden történt. Fur
csa, hogy a véletleneknek mennyi szerepe van az ember 
életében.

Hihetetlen sokat dolgoztunk, Kati is az ő témáján, én 
is az enyémen. 1,5 év múlva hazajöttünk. 1,5 évet Ma
gyarországon töltöttünk. Ezt követően Chicagóba ajánlot
tak fel 1,5-2 éves állást, ezért újra kijöttünk. Akkoriban az 
volt a szabály, hogy ugyanannyi idő tölthettünk itthon és 
külföldön. 1984-86 között kezdődött el az a folyamat,

hogy a galaxis keletkezést pontosabban matematikailag 
megfogalmaztuk. Látszott, hogy tudunk is mérni dolgo
kat. Pár barátommal írtunk egy cikket, amire 1500-2000 
hivatkozás érkezett. Ez nagyon nagy dolog volt. Ez alatt a 
két év alatt ennek a matematikai modelljén dolgoztunk. 
Akkor már tudtuk, hogy van sötét anyag. Ezt a cikkünket 
használják a mai napig is a témában.

1986- ban megint hazamentünk Magyarországra. 1987 
volt a következő fordulópont életemben. Megszületett 
kisfiúnk, Tamás. Édesapám 1987 őszén meghalt, s ennek 
az évnek a végén meghalt Zeldovics, aki második apám 
volt. Hirtelen felnőttem. Lett egy fiam, apámat elvesztet
tem, mindez egyszerre. Mindenki életében előfordul, 
hogy sokáig nem történik semmi, aztán egyszerre csak 
sok minden. Ez egy ilyen év volt.

1987- ben hívott meg minket a Johns Hopkins Egye
tem, hogy költözzünk Amerikába. Megpróbáltuk, hogy 1 
évet itt, 1 évet ott. Ezt 4 évig tudtuk csinálni. Minden nyá
ron költöztünk, mikor más nyaralt, mi az összes iratunkat 
ládákba raktuk, szállítókat kerestünk, s a papírokat haza 
szállítottuk. Például 150 kg papírt és cikket, gyakorlatilag 
a könyvtárunkat kellett vinni, hogy otthon tudjunk dol
gozni. És ez ment oda-vissza. Ez egy idő után kezdett 
rendkívül strapás lenni. Kisfiam is kezdett óvodába, isko
lába járni. 1991-92-ben eldöntöttük, hogy ezt az állandó 
költözést nem bírjuk, hogy minden évben más házban, 
lakásban élünk, ebbe belefáradtunk, letelepedtünk Ame
rikában. Addig a Hopkins nagyon liberális volt, felaján
lották, hogy ezt a csiki-csukit addig csinálhatjuk, amíg 
akarjuk, de ha egyszer eldöntjük, akkor beállunk a ren
des amerikai normába.

Az Eötvös Egyetemmel sem szakadt meg a kapcsola
tom. Egészen idén nyárig teljes jogú professzora voltam 
az egyetemnek. Minden évben sokat jártam haza, tartot
tam előadásokat, hallgatók voltak itt. Idén nyáron történt, 
hogy az egyetem az állásomra egy nagyon tehetséges 
fiatalt vett fel. Még mindig van hivatalos kapcsolatom, de 
nem mint fő, hanem mellékállású.

Hopkinssal azon vitatkoztunk, hogy belépjünk-e a 
Digital Sky Survey-be. Ehhez az egyetemnek körülbelül 5 
millió dollárt kellett befizetnie, ez volt ugyanis a belépési 
díj, ami nem kis összeg egy kis csoport részére. Egy kol
légám felállt, s azt mondta, hogy csak akkor szálljunk be, 
ha az egész életünket rátesszük, teljes emberként csinál
juk egészen addig, amíg a program be nem fejeződik. Én 
vettem egy mély lélegzetet, s megmondtam, hogy ezt 
fogom csinálni. Fontosnak tartottam, hogy az Univerzum 
térképét meg tudjuk csinálni, s pontosan belevágott 
abba, amit én csináltam. Rátettem a következő 10 évemet 
erre, s ez alapvetően meg is határozta, hogy nem lehetett 
többször hazautaznom Magyarországra, mert sorra jöttek 
a problémák.

Néha kisfiámmal gitározunk, kisfiam most tanul gitá
rozni, néha hagyja hogy kísérjem, néha nem. Öcsém 
pedig fizikusként most Budapesten van és elektronikus 
hangszereket tervez jelenleg az Akainak. (Előbb a Yama
hának dolgozott.) Sokat beszélgetünk. Engem az akuszti
ka, a számítógépek és a fizika nagyon érdekel, mondhat
nám, hogy mai napig is hobbim.
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A FIZIKA TANÍTÁSA Rovatvezető: Újvári Sándor
Lánczos Kornél Gimnázium, Székesfehérvár

V. SZILÁRD LEÓ NUKLEÁRIS TANULMÁNYI VERSENY

2002. március-áprilisban rendezte meg a Szilárd Leó 
Alapítvány és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat ötödik 
alkalommal a Szilárd Leó Nukleáris Tanulmányi Ver
senyt. Növekvő érdeklődést tapasztaltunk: 350 középis
kolás indult mintegy félszáz iskolából, az eredmények 
tanúsága szerint jó felkészültséggel. A hagyomány sze
rint a Válogató Verseny 10 példáját az iskolákban lehe
tett megoldani 3 óra alatt. Kijavítás után a tanárok azo
kat a megoldásokat küldték be az Eötvös Társulatba, 
ahol a 9-10. osztályos (junior) versenyzők legalább 40 
százalékos, a 11-12. osztályos (szenior) versenyzők 
legalább 60 százalékos eredményt értek el. Ezeket el
lenőrizve a bírálóbizottság a legjobb 10 junior verseny
zőt és a legjobb 20 szenior versenyzőt hívta be a paksi 
Energetikai Szakközépiskolában tartott döntőre. A ver
senyeken bármilyen segédeszköz használható volt (mo
biltelefon és Internet kivételével).

A Válogató Verseny feladatai

1. Állítsa sorrendbe a következő országokat aszerint, 
hogy hazai villamosenergia-termelésük mekkora aránya 
származhat atomerőműből: Bulgária, Egyesült Államok, 
Franciaország, Litvánia, Magyarország, Svájc.

(Megoldás: Növekvő sorrendben: USA, Svájc, Magyar- 
ország, Bulgária, Litvánia, Franciaország.)

2. Mit gondol, miért kapnak az emberek nagyobb su
gárdózist télen egy zárt szobában akkor, ha dohányfüstös 
a levegő?

(A radon radioaktív bomlástermékei fémionok, ezek 
füstszemcsékre tapadnak, belélegezve a tüdőfalra ülve 
tüdőrákot okozhatnak.)

3. Milyen lett volna Földünk, ha belsejében nem lettek 
volna radioaktív izotópok?

(A Föld belül nem volna meleg, olvadt magmán nem 
úsznának a kontinensek, nem volna folyamatos hegykép
ződés, az egész bolygót 2 km mély óceán borítaná.)

4. Hevesy György uránbomlásból származó radioaktív 
ólmot használt az ólom nyomon-követésére. A radioaktív 
nyomjelzés felfedezéséért kapott Nobel-díjat. A nyomjel
zést használni akarta biológiai folyamatok vizsgálatára is, 
de a biológiailag fontos elemeknek nincs természetes 
radioaktív izotópja. Mit tett Hevesy?

(a-, majd neutron-besugárzással tett stabil elemeket ra
dioaktívvá.)

5. Neutronaktiváció során zömmel ß-bomlö izotópok 
keletkeznek. A ß-bomläs során keletkező atommag ger
jesztett állapotban van, ezért y-sugárzást bocsát ki. Ezt 
használják ki az izotópok azonosítására. Miért?

(A y-foton jó áthatoló-képességű, energiája jellemző 
az egyes izotópokra.)

6. Ön szerint a természetben mely izotópok léteznek a 
felsoroltak közül: 3H, 3He, 4H, 4He, 5Li, MBe? Indokolja 
meg válaszát!

(A 'TI és az 5Li esetében három azonos részecske van, 
egyik /(-állapotba kényszerülne a Pauli-elv miatt, de a 
/(-állapot még nem kötött. 8Be szívesebben szétesik két 
‘He-ra, amelyekben mind a négy nukleon legalsó s-álla- 
potban lehet.)

7. Wigner Jenő javasolta és tervezte meg a vízhűtéses 
reaktorokat. Milyen előnyei és hátrányai vannak a víz 
alkalmazásának?

(Hátrány: a vízben lévő hidrogén neutron-elnyelő, 
túlhevülés esetén a hűtővíz elforr, ha grafittal moderá
lunk, felugrik a neutronszám, a reaktor megszaladhat. 
Előny a javasolt neutront el nem nyelő He-mal és C02- 
dal szemben: a víznek nagyobb a hőkapacitása, jobban 
hűt, korábbi hőerőművekből vannak mérnöki tapaszta
latok.)

8. Az atommagok kötési energiáinak ismeretében győ
ződjék meg arról, hogy az elektron-befogással bom ló37Ar 
a radioaktivitás más típusával nem bomolhat. Kötési 
energia-adatok: 37Ar: -50,481 pj, 37C1: -50,736 pj, 37K: 
-49,372 pj.

(Ar + elektron kiadja a Cl tömegét. Ar nem adná ki sem 
a Clrpozitron tömegét, sem a K+elektron tömegét. Ehhez 
figyelembe kell venni a neutron-proton tömegkülönbsé
get is. Az elektron- és pozitron-tömeg energia-megfelelő
je 0,082 pj, a neutron-proton tömegkülönbség energia
megfelelője 0,207 pj.)

9. Egy kis tóba 3,7 -10” Bq aktivitású,2-1 Na atomokat 
tartalmazó nátrium-kloridot juttatunk. 60 órával később -  
feltételezvén, hogy megtörtént a teljes összekeveredés -  
10 liter vízmintát vettek, és annak aktivitását 370 Bq-nek 
találták. Számítsa ki a tó térfogatát, ha tudjuk, hogy a 2 lNa 
felezési ideje 15 óra! Mit gondol: a radioaktív izotópot 
miért NaCl formájában tették a vízbe?

(A 24Na mennyisége 4 felezési idő alatt 1/16 részére 
csökkent. A NaCl nem tapad ki, mert jól oldódik.)

10. Egy uránérc-darabkában 100 millió 233U atom talál
ható. A 233U izotóp felezési ideje 16200 év, és 229Th-ra 
bomlik, melynek felezési ideje 7340 év. Ez tovább bomlik 
225Ra-ra, melynek felezési ideje fél év. Becsülje meg, 
mennyi 22,Ra atom van ebben az uránérc-darabban?

(Az időegység alatt bomló magok száma egyenesen 
arányos a bomlékony atommagok számával, fordítva 
arányos a felezési idővel. Az urán mennyisége emberi 
időskálán állandó. Az urán-bomlások száma megadja a 
tórium-keletkezést. A tórium-keletkezések számának és 
tórium-bomlások számának egyenlősége megadja a tóri
um-atomok számát. A tórium-bomlások számának és ra
don-bomlások számának egyenlősége megadja a radon
atomok számát.)
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A Döntő Verseny feladatai

1. A radon belégzése egyes helyeken a tapasztalat sze
rint főleg tüdőrákot, más helyeken főleg emlő- és hastáji 
rákot okoz. Mi lehet a különbség oka?

(A radon egészségkárosító hatása lényegében két okra 
vezethető vissza: a radon-leányok belélegzése, amelyek a 
tüdőben megtapadnak, továbbá a radon, mint nemesgáz 
„beoldódása” a szövetek közé. A radon-leányok fémio
nok, lebegő porszemcsékre tapadva jutnak a tüdőbe, ez 
a fajta egészségkárosító hatás poros környezetben, példá
ul uránbányában gyakori. -  A radon a „legnagyobb” mé
retű nemesgáz-atom, külső elektronhéja leglazábban 
kötött, legkönnyebben deformálható, így Van der Waals- 
típusú kölcsönhatásra képes. így a radon apoláros mole
kulákat nagy mennyiségben tartalmazó zsírszövetben 
oldódik leginkább. Ezért lehet emlő-, illetve hastáji rák 
radongazdag, de egyébként tiszta, por- és füstmentes 
levegőjű lakásokban élő nők között gyakrabban fordul 
elő.) 66%

2. A szén-, olaj- és gázerőművek által termelt C02 el
nyeli a meleg talaj hősugárzását, üvegházszerű fölmele
gedést okoz. Miért pusztul el éhen mégis több legelő 
vadállat telente Mongóliában és Szibériában a vastagabb 
és tovább tartó hótakaró miatt? Miért van szárazság és 
éhínség Afrikában? Miért vannak árvizek Magyarorszá
gon, tornádók Amerikában az utóbbi években?

(A felmelegedés miatt jobban párolog a trópusi óceán. 
A pára hidegebb helyeken hull le. A hó és felhő vissza
veri a napfényt, lehűlést okoz. Ez a hőmérséklet-különb
ség hajtja a légáramlatokat. A hőmérséklet-különbség 
növekedésével nő a hajtóerő. Ezért erősödnek a torná
dók, szállítanak több árvízokozó esőt a légáramlatok.) 
70%

3. Mit gondol, az atommagban miért nem érvényes a 
kémiában tanult Hund-szabály? Mit gondol, milyen atom
magok lennének stabilak, ha nem lenne érvényes a nuk
leonokra a Pauli-elv?

(A Hund-szabály az atomfizikában az elektronok taszí
tása miatt alakul ki. A magfizikában a nukleonok között 
ható nukleáris vonzóerő sokkal erősebb a közöttük ható 
elektromos taszítóerőnél, ami végül is egy „anti-Hund- 
szabály” kialakulását okozza. Ha nem lenne érvényes a 
Pauli-elv, minden nukleon a legalsó Is  állapotba kerülne, 
hiszen az a legalacsonyabb energiájú. A protonok arányát 
két hatás szabná meg: egyrészt a proton tömege és nyu
galmi energiája továbbra is kisebb a neutronénál, tehát ez 
a protont tartalmazó atommagoknak kedvezne, másrészt 
azonban a protonok elektromos taszítása csökkentené a 
kötést. Emiatt egynél több proton csak akkor lehetne 
energetikailag kedvező, ha a protonok „elég messze” 
kerülnének egymástól, azaz sok neutront tartalmazó, 
„nagy” atommagok esetén. Ezért a világ óriási, kis rend
számú „atommagokból” állna.) 68%

4. Egy 2002-ben megjelent tudományos közlemény 
szerint a Föld felszínén több elhagyatott vidéken 6"Fe 
izotópot találtak felszíni rétegekben. Felezési ideje 
300000 év. A tudósok még vitatkoznak azon, hogy ennek 
mi lehet az eredete. Ön mire gondol? Milyen érvekkel 
tudja sejtését alátámasztani?

(A 60Fe nagyon neutrongazdag, tehát szabad neutro
nokban dús környezetből származhat, ahol a vas-izotó
poknak lehetőségük volt többlet-neutronok befogására. 
Neutron-dús környezet „természetes atomreaktor” műkö
dése során jöhet létre a Földön (mint Dél-Afrikában), 
vagy pedig szupernóva-robbanáskor a csillagokban. De 
atomreaktor működéséhez a 235U arányának 2-3%-ot kell 
elérnie. A 23,U 700 millió év felezési ideje miatt a Földön 
csak sokmillió évvel ezelőtt működhetett természetes 
reaktor, azóta a í,0Fe már csaknem teljesen elbomlott vol
na. Ezért a lelet arra utal, hogy valamikor -  nem túl régen 
-  egy közeli szupernóva-robbanás maradványai érkez
hettek a Földre, ezek hozhatták a <’°Fe izotópot.) 56%

5. A 2H izotóp kötési energiája 0,356 pj. A 'He atom
mag kötési energiája ennek majdnem 13-szorosa: 4,533 
pj. Wigner Jenő ebből arra következtetett, hogy a magerő 
nagyon rövid hatótávolságú. Miért?

(A 2H izotóp „szétbontásakor” két nukleon között kell 
kötést felszakítani. A ''He „szétbontásához” hat nukleon- 
nukleon-kötést kell szétszakítani. A megfigyelt sokkal 
nagyobb kötési energia sokkal nagyobb, mint hatszoros, 
ez csak úgy magyarázható, hogy a több szomszéddal 
való kölcsönhatás egymáshoz „közelebb” húzza a nukle
onokat, s így páronként erősebb kötés tud közöttük k i
alakulni. Ez a magyarázat feltételezi, hogy a nukleáris 
kölcsönhatás rövid hatótávolságú.) 84%

6. A 269 év felezési idejű radioaktív 19Ar izotóp a koz
mikus sugárzás hatására keletkezik a légkörben, s az eső
vel belemosódik a tengerekbe. Ezt az izotópot oceano- 
gráfusok arra használják, hogy a világtengerek hatalmas, 
a Föld klímáját is döntően befolyásoló mélytengeri áram
latait tanulmányozzák. Hogyan keletkezhet a 39Ar izotóp? 
Milyen típusú radioaktivitása lehet? Vajon hogyan segít
het a mélytengeri áramlatok kutatásában?

(A légkörben található stabil 311 Ar izotópból a kozmi
kus sugárzás kiüt egy neutront. A wAr-ban 18 proton és 
21 neutron van. Ha egy neutron protonná alakulna, épp 
20 -  mágikus -  neutronszámú, ezért erősebben kötött 
atommag jöhet létre. Ezért a 39Ar negatív ß-bomlässal 
39K-ra bomlik. A hatalmas tengeri áramlatok Földünk ég
hajlatát is befolyásolják: óriási „szállítószalagokként” 
meleg vizet szállítanak az egyenlítő közeli meleg vizű 
tengerektől az északi tengerekhez. Egy ilyen szállítósza
lag a Golf-áramlat is. A víz a meleg tengerek felszínén 
keletkezik és áramlik, hiszen a meleg víz sűrűsége k i
sebb. Az áramlás „visszatérő” ága, amelyben a hideg 
északi tengerek vize áramlik a meleg tengerek felé, a 
tengerek mélyén halad, hiszen a hideg víz sűrűsége na
gyobb. A tenger mélyén áramló hideg víz azt a 39Ar-t tar
talmazza, amely akkor került bele, amikor még a felszí
nen volt ez a víz, és ami még nem bomlott el. Ezért a 
mélytengeri áramlatban a 39Ar koncentrációjának a méré
sével megállapítható, hogy milyen régen „bukott alá” a 
víz. így tanulmányozható az áramlatok útja és sebessé
ge.) 60%

7. Pozitív és negatív ß-bomläsok során keletkező neut
rínóknak és antineutrínóknak az energiája folytonos el
oszlású. Elektron-befogás esetében azonban mindig jól 
meghatározott energiájú neutrínók keletkeznek. Mi lehet 
ennek az oka?
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(A pozitív és a negatív béta-bomláskor az atommagból 
két részecske lép ki: egy pozitron és egy neutrínó, illetve 
egy elektron és egy antineutrínó. Ez a két „könnyű” ré
szecske osztozik a bomláskor felszabaduló energián, 
közben a visszamaradó atommag is vesz át lendületet. Az 
„osztozás” véletlen folyamat, ezért lesz folytonos a kilépő 
neutrínók energia-eloszlása. Elektron befogásnál azon
ban csak egyetlen könnyű részecske keletkezik: a neutrí
nó. Mivel a „nehéz” mag a visszalökődés lendületét át 
tudja venni, de az általa átvett energia elhanyagolható, 
ezért a bomláskor felszabaduló energia gyakorlatilag 
mind a neutrínóé lesz, így a kapott energia minden bom
láskor ugyanakkora.) 96%

8. Egy zárt kartondoboz műanyag
hab, levegő és rézszegecsek rétegeit 
tartalmazza. A függőleges elhelyezke- i s  
désű dobozra [3-részecskék párhuza
mos nyalábja érkezik a rétegekre 
merőleges irányból, azaz vízszinte
sen. A doboz túloldalára helyezett Geiger-Müller-számlá- 
ló méri a dobozon áthaladó részecskék számát. A doboz 
fokozatosan emelkedik. A beütésszámot a doboz aljától 
számított különböző magasságokban mérve a táblázatbe
li adatokat kapták:

Beütésszám/perc Magasság (mm)

1020 50

1054 45
1018 40

3026 35
3008 30

42 25

23 20
35 15

1086 10
1040 5

Alkalmas grafikon megszerkesztésével határozza meg 
a műanyaghab, a rézszegecs réteg és a levegőréteg pon
tos helyét! Hogyan lehetne ezt az eljárást ipari célokra 
felhasználni?

(Már a számadatokon is látszik, a számoknak a távol
ság függvényében való ábrázolásából még inkább, hogy 
az áteresztett intenzitás három csoportra bontható: A leg
nagyobb intenzitás 3000/perc körül mozog, ezeken a 
helyeken van a levegő, a „közepes” beütésszám 100/perc 
körül van, itt van műanyaghab, a legkisebb intenzitás 
pedig 20-40/perc között van, ebben a tartományban van
nak rézszegecsek. A doboz rétegei tehát 0-12,5 cm mű
anyaghab, 12,5-27,5 cm rézszegecs, 27,5-37,5 cm levegő, 
37,5-50 cm műanyaghab. A rétegek „határait” ezekből az 
adatokból pontosan nem lehet meghatározni, ehhez a 
térbeli felbontás finomítására lenne szükség. A módszer 
ipari alkalmazása lehet valamilyen minőség-ellenőrzés: 
egy lezárt doboz tartalmának meghatározása, esetleg 
folyamatirányítás annak a vezérlése révén, hogy eddig 
kell megtölteni valamivel a dobozt.) 74%

9. Az első nagy atomreaktorok hőteljesítményében 
Wigner Jenő és tanítványa, Alvin Weinberg érdekes ug

rást tapasztalt, amikor egy hosszan működő reaktort ki
kapcsoltak, majd nem sokkal később újraindítottak. A 
következő folyamatsort fogták gyanúba: maghasadás 
során többek között 135I izotóp is keletkezik, ami ß-bom- 
lással bomlik. A háromtagú bomlássor elemei nagyon 
különböző mértékben fognak be neutront:

Izotóp Felezési idő «-befogás mértéke

1,5I 6,7 óra < i

135Xe 9,2 óra 2640000
13,Cs 3 m illió év 8,7

Mi lehet a neutronbefogási valószínűségekben található 
nagy különbség oka? Hogyan magyarázható ezek alapján 
a reaktor teljesítményében Wignerék által megfigyelt ug
rás? Hogyan oldják meg Pakson, hogy a nemkívánatos 
ingadozások ki-be kapcsoláskor ne lépjenek fel?

(A 135Xe-ban 54 proton és 81 neutron van, a neutronok 
száma eggyel kisebb a mágikus 82 neutronszámnál. Ez az 
atommag neutronbefogással mágikusan zárt héjat tud 
létrehozni, ami magyarázza a neutronbefogás igen nagy 
valószínűségét. A 135I-ban pedig már „készen” van a má
gikusan zárt neutronhéj, tehát ez az atommag csak igen 
kis valószínűséggel vesz fel újabb neutront. Amikor a 
reaktor nagy teljesítményen hosszú ideig működik, 
egyensúlyi xenon-koncentráció áll be: időegység alatt 
ugyanannyi xenon atommag „keletkezik”, mint amennyi 
el is tűnik. A xenon keletkezése főleg a 135I-ból történik. 
„Eltűnésében” két folyamat játszik szerepet: az egyik a 
saját radioaktív bomlása, a másik azonban a neutron-be
fogás, amely a l35Xe-t „eltünteti” és 136Xe-ná alakítja. Ami
kor leállítjuk a reaktort, a láncreakcióval együtt a szabad 
neutronok is megszűnnek, a xenonnak ez a „fogyása” is 
megszűnik. Nem szűnik meg viszont a termelődésének 
üteme, hiszen a 135I koncentrációja nem változik meg 
hirtelen, felezési ideje 6,7 óra. Ezért a xenon koncentrá
ciója néhány órán át nő. Közben lassan fogy jód, csök
ken az aktivitása, lassan a Xe is bomlik, bár hosszabb 
felezési idővel, mint a jód. Amikor a jó neutronelnyelő 
l35Xe koncentrációja jóval az üzemelési egyensúlyi kon
centráció fölött van, a reaktort csak úgy lehet elindítani, 
hogy a szabályozórudakat erősen kihúzzák. Amikor elin
dul a láncreakció, ismét megjelennek szabad neutronok, 
elkezdik fogyasztani a xenont. Ez neutronelnyelő anyag 
kivonását jelenti, ami a reakciót felgyorsítja. Ez volt az a 
hirtelen ugrás, amit Wignerék megfigyeltek. A nemkívá
natos ingadozás csak úgy kerülhető el, hogy egy leállított 
reaktort vagy nagyon gyorsan újra kell indítani (amikor 
még nem nőtt meg észrevehetően a xenon koncentrá
ció), vagy pedig az újraindítással várni kell egy napot, 
amíg a xenon-koncentráció a radioaktív bomlások követ
keztében magától lecsökken.) 78%

10. Egy feltaláló a következő javaslattal állt elő: Nehéz
vízzel moderált atomreaktor hűtővizébe tegyünk 6Li-ot 
valamilyen vízben oldódó vegyidet formájában (LiOH). 
Termikus neutronok hatására végbemegy a következő 
atommag-reakció: f’Li +n —> 3H+'iHe. A reakcióban össze
sen 0,85 p j energia szabadul fel. A feltaláló szerint a 3H 
elegendő energiát fog nyerni ahhoz, hogy a nehézvízben
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lévő deutérium atommagokkal fúziós reakciót tudjon 
létrehozni: 3H+2H —» 4He+n. Ez a reakció is energiaterme
lő, a felszabaduló energia 2,82 pj. A feltaláló szerint ilyen 
„kombinált” módon a fúziós energia felszabadítása mak
roszkopikus méretekben is megvalósítható anélkül, hogy 
sokmillió fokos hőmérsékletet kellene előállítani. Ő azzal 
érvel, hogy a neutrongenerátorokban a 3H+2H fúziós re
akció megvalósításához elegendő már 0,032 p j energiára 
felgyorsítani a deuteronokat, és belelőni őket tríciumot 
tartalmazó céltárgyba. Kérdések: Mekkora mozgási ener
giával keletkezik a f’Li+n reakcióban a 3H? Mi a vélemé
nye a javasolt megoldásról? Működni fog? Nem fog mű
ködni? Indokolja meg a választ!

(Az említett reakcióban összesen 0,85 p j energia sza
badul fel. A lendület-megmaradás miatt a -3I l-nak és a 
'He-nak azonos nagyságú, de ellentétes irányú /»lendüle
te lesz. A mozgási energia f i  /  2 ni, tehát a felszabaduló 
energia a tömegekkel fordított arányban oszlik meg, azaz 
a 3H a teljes energiának 4/7 részét, a 'He pedig a teljes 
energiának a 3/7 részét viszi el. Ezért a d i mozgási ener
giája a keletkezéskor: (4/7) -0,85 pj = 0,491 pj. Ez való
ban sokkal több, mint a neutrongenerátorokban használt 
0,032 pj. A feltaláló által javasolt megoldást mégsem cél
szerű alkalmazni. A kirepülő d l elektromos töltésű ré
szecske lévén a nehézvízben haladva ionizál, ezzel ener
giát veszít. Emiatt mozgási energiája hamarosan annyira 
lecsökken, hogy a továbbiakban már nem lesz elegendő 
a fúzió létrehozásához. Tovább csökkenti a fúzió valószí
nűségét a d l és 2H rugalmas szóródása: sokkal valószí
nűbb, hogy csak rugalmasan üközik a nehézvízben lévő 
deutérium-maggal, minthogy fuzionáljon vele. Ezek miatt 
hamar „termalizálódik”, azaz elveszíti kezdeti nagy ener
giáját. Számottevő energiatermelés tehát nem várható. 
Magas hőmérsékletű fúziós plazmában viszont az anyag 
már ionizált, „ionizációs veszteség” nem lép fel, másrészt 
a „termalizálódás” során sem csökken le annyira a moz
gási energia, hiszen magas a hőmérséklet.) 58%

Számítógépes feladat: A feladat egy kiégett üzem- 
anyag-rudakat tartalmazó lezárt hengeres tartály tartalmá
nak „felderítése” volt.

(A szimulációs programban a versenyzők y-számláló- 
kat és ólomtéglákat helyezhettek a megforgatható tartály 
köré. Mérhették a y-intenzitás változását a tartály forgatá
sakor a szög függvényében. Ezt követően egy „szimulált” 
tartályba saját maguk is elhelyezhettek üzemanyag-pálcá
kat, ezzel is elvégezhették a mérést. Az ismert és az isme
retlen elrendezéseken történt mérések összehasonlítása 
segített nekik abban, hogy meghatározzák az ismeretlen 
tartály tartalmát. Az ismeretlen tartály 5 kiégett, tehát erő
sen radioaktív üzemanyagpálcát és egy friss alig-radio- 
aktív üzemanyagpálcát tartalmazott. Arra, hogy a tartály 5 
radioaktív üzemanyagpálcát tartalmaz, a versenyzőknek 
mintegy a fele rájött, de az inaktív üzemanyagpálcát is 
megtalálta egy versenyző.) 78%

Kísérleti feladat: A versenyzőknek egy radioaktív ké
szítmény sugárzásának természetét kellett meghatározni. 
Számláló mellett fólialapok álltak rendelkezésre.

(Tórium-forrás volt. A kibocsátott a-sugarakat néhány 
fólia elnyelte. A bomlástermékek p-sugárzását csak több 
fólialap nyelte el fokozódó mértékben.) 80%

A döntő verseny délelőttjén a 10 példa megoldására 3 
óra, délután a számítógépes feladatra két óra, a kísérleti 
feladatra két óra állt a versenyzők rendelkezésére. Egy- 
egy példa teljes megoldása 5 pontot, a számítógépes fel
adat teljes megoldása 30 pontot, a kísérleti feladat teljes 
megoldása 20 pontot hozhatott, ez összesen 100 pont 
lehetett. A versenyzők felkészültségét jellemzi, hogy a 
legjobb 10 szenior versenyző 67 pont felett teljesített, a 
legkiválóbb 87 pontot ért el. A legjobb 10 junior verseny
ző 40 pont felett teljesített, legjobbjuk 82 pontot ért el. Ez 
a példakitűzőket megnyugtatta: a nem könnyű feladatok 
megfeleltek a döntőben résztvevők magasfokú felké
szültségének. (A döntőbeli példák nehézségének össze
hasonlítására közöljük, hogy szinte minden feladatra ér
kezett jó megoldás. Az egyes feladatok nehézségének 
összehasonlítására a feladatnál jeleztük, hogy a 10 leg
jobb szenior átlagosan hány százalékos eredménnyel 
birkózott meg az egyes feladatokkal.) A legjobb helyezet
teket egyetemi felvételi vizsga nélkül felveszik. A díjakat 
a következő diákok kapták:

I. díj: Madas Balázs Gergely (97 pont), a budapesti 
Apáczai Csere János Gimnázium 12. o. tanulója, tanára 
Kiss László.

II. díj: Nagy Márton (85 pont), budapesti Piarista 
Gimnázium 12. o., tanára Futó Béla.

III. díj: V igh Máté (82 pont), pécsi Babits Mihály Gim
názium 10. o., tanára Koncz Károly, továbbá: Hofgárt 
Gergely (82 pont), hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Gim
názium 12. o., tanára Csatóné Király Margit és Hazay 
Máté (80 pont), budapesti Piarista Gimnázium 12.o., ta
nára Futó Béla.

A legjobb 10 versenyző közt volt két leány is: Farkas 
Ágnes (72 pont) Szegedről és Antal Ágnes (67 pont) Bu
dapestről. A záróülésen a példák megoldását Sükösd 
Csaba (Budapesti Műszaki Egyetem) ismertette. Marx 
György (Eötvös Egyetem) köszönetét fejezte ki a versenyt 
támogató Paksi Atomerőműnek és a paksi Energetikai 
Szakközépiskolának, különösképpen Csajági Sándor 
tanár úrnak, aki önzetlenül vállalta a szervezés legtöbb 
terhét. A versenyt 2003-ban is megrendezzük. Tavaly is, 
az idén is indultak általános iskolások. Az ilyen érdeklő
désre való tekintettel a versenybizottság tervezi, hogy 
(középiskolásoktól eltérő feladatsorral) 2003-ban 9. osz
tályosnál fiatalabbak részére is szervez versenyt. A kö
zépiskolák nukleáris tanulmányi versenyét Szilárd led 
ről, az atomenergetika magyar úttörőjéről nevezték el, 
aki „A delfinek hangja” című regényében megírta egy 
békés, félelemmentes jövőre vonatkozó álmát. Erre utal
va hozták létre a legkiválóbb nukleáris tanárok kitünteté
sére a Delfin-díjat. Az idei esemény záróakkordjaként 
2002-ben a Delfin-díjat, az azt jelképező delfin-szobrot 
két kiváló gimnáziumi tanár kapta: Horváth Gábor, a 
Fazekas Mihály Gimnázium tanára, tanítványainak éve
ken át mutatott kimagasló versenyszerepléséért, és Tóth 
Eszter, a Lauder Iskola tanára, akinek tanítványai rend
szeresen versenyeznek, és aki hazánkban megszervezte 
az iskolák radon-mérő hálózatát, aminek keretében diá
kok ezrei tíz éve mérik a radioaktivitás-szintet hálószobá
jukban. E mérések és azok pontossága nemzetközi elis
merést váltott ki.
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JUTALOMÚTON AZ ANDOK TÁVCSÖVEINÉL
Simon Tamás, Sik András

felkészítő tanárok

Előzmények

2001. november 7-11. között, az Európai Tudományos 
és Technológiai Hét programjaként rendezték meg a „Life 
in the Universe” vetélkedőt középiskolás diákok számá
ra. Célja a napjainkban igen dinamikusan fejlődő csillagá
szat és űrkutatás népszerűsítse volt. Az Eötvös Loránd 
Fizikai Társulat által szervezett hazai fordulót a nemzet
közi döntő követte Genfben, a CERN-ben, 23 ország 80 
csapatának részvételével. Minden várakozásunkat felül
múlva a döntő első helyezettje az öt hazai csapat egyike 
lett, az ENTROPOLY életkeletkezési játékot készítő Alter
natív Közgazdasági Gimnázium diákjai. Lövei Katalin, 
Kristóf Mihály és Orbán Ádám asztrobiológiai ismeretter
jesztő társasjátékukat mutatták be a nemzetközi zsűri 
tagjainak. Nyereményük egy tíz napos chilei utazás volt. 
az Európai Déli Obszervatórium távcsőrendszereinek 
meglátogatása, ahová felkészítő tanáraik is elkísérték 
őket.

Az Európai Déli Obszervatórium

2002. január 29-én indultunk, Frankfurtban csatlako
zott hozzánk Arntraud Bacher, az Európai Déli Obszer
vatórium munkatársa. Másnap érkeztünk meg Santiago 
de Chilébe. Az Európai Déli Obszervatórium (European 
Southern Observatory, ESO) egy kormányközi szervezet, 
amelyet 1962-ben alapítottak, hogy csillagászati megfi
gyelőhelyeket telepítsen és működtessen a déli félgöm
bön, a déli égbolt alatt. Jelenleg 9 tagja van: Belgium, 
Dánia, Franciaország, Hollandia, Németország, Olaszor
szág, Portugália, Svájc és Svédország. Az ESŐ kezdetben 
a Dél-Afrikai Köztársaságban akaita felépíteni távcsöveit, 
de a jobb légköri viszonyok és a több derült éjszaka miatt 
Dél-Amerikára, a chilei Atacama-sivatagra terelődött a 
szakemberek figyelme. A döntésben fontos szerepet 
játszott, hogy az országban az 1960-es évek elején az 
amerikaiak is kiválasztották a maguk észlelési helyeit.

La Silla

Két Santiagóban töltött nap után repülőgéppel indul
tunk észak felé, La Serenába, ahonnan sivatagos hegyvi
déki utakon két óra alatt külön autóval szállítottak La 
Sillára. Az ESŐ első obszervatóriuma ugyanis a fővárostól 
600 km-re északra, a 2400 méter magas La Silla hegyen 
települt (1. kép). Itt jelenleg több mint egy tucat távcső 
található, amelyek közül a legfontosabb a 3,6 méter át
mérőjű NTT (New Technology Telescope). A távcső a 
Very Large Telescope rendszer előfutárának tekinthető, 
mivel ezen próbálták ki annak technikai megoldásait (2. 
kép). A CCD-chip használata napjainkban már teljesen

elterjedt, ennél különlegesebb az aktív optika, amelynek 
lényege, hogy a távcső és főként a tükör saját tömegéből 
adódó torzulásokat egy számítógépek által vezérelt me
chanikai rendszer folyamatosan korrigálja a tükör alakjá
nak módosításával, az eredeti tükörprofil megőrzése cél
jából. A torzulás mértékének megállapításához referen
ciacsillagokat használnak majd.

Szobáinkból lenyűgöző kilátás nyílt a nyugodt tájra, 
ám alig néztünk körül, máris az NTT megtekintésére in
dultunk. Egészen közelről láthattuk a távcsövet és műsze
reit is. Az éjszaka alapszabálya, hogy az épületek között 
közlekedő autók fényszóróit nem szabad felkapcsolni a 
fényszennyezés elleni védekezés érdekében. Gyalogosan 
pedig fényvisszaverő kabát és lefelé fordított, bekapcsolt 
elemlámpa használata kötelező.
1. kép. Az ESŐ első obszervatóriuma a 2400 méter magas La Silla hegyen.

2. kép. A 3,6 méter átmérőjű NTT (New Technology Telescope).
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3 kép. A Very Large Telescope (VLT) Paranal-hegy tetején. 4. kép. A csoport a VLT egyik távcsövénél.

Csodálatos naplemente után lassan megjelentek a déli 
égbolt csillagképei, köztük a Dél Keresztje. Amelyeket 
hazánkból is láthatunk, mint az Orion, fejjel lefelé álltak. 
A Tejút sávja élesen világított a tökéletes sötétségben, de 
a legnagyobb élményt talán a Kis- és Nagy-Magellán-fel- 
hők homályos foltjai jelentették.

Paranal-hegy

Az ESŐ második nagy létesítménye a VLT, amely An
tofagasta városától 130 km-re délre, egy 2640 méter ma
gas, mesterségesen kialakított platón települt -  a Para- 
nal-hegy eredeti csúcsát gyakorlatilag legyalulták. Itt 
átlagosan öt borult nap van egy évben. A VLT a világ 
jelenlegi legnagyobb és legnagyobb teljesítményű táv
csőrendszere. Teljes készültségében 4 db, egyenként 
8,2 méter átmérőjű teleszkópból (3- kép), 3 db 1,8 méter 
átmérőjű mozgatható távcsőből és egy bonyolult alagút
rendszerből áll majd, ahol a távcsövek által begyűjtött 
fényt összevezetik. így összehangolt működésükre is le
hetőség nyílik az interferometria segítségével (VLT In
terferometer, VLTI).

Az Antofagastában töltött nap után ide is különbusz- 
szal érkeztünk meg azon a sivatagi úton, amelyen az 
Európában gyártott tükröket is szállították, néhány 
km/órás sebességgel haladva. Szállásunkat a modern 
lakóépületben a felszín alatt helyezték el a fényszeny- 
nyezés elkerülése céljából. Ha korábban érkeztünk vol
na, azokban a konténerekben laktunk volna, amelyek 
éveken át voltak a kutatók „lakásai” . Délután felmen
tünk a hegytetőre, ahonnan jól látszik a mintegy 8 km- 
re lévő Csendes-óceán, és meglátogattuk a négy nagy 
távcső egyikét. Bár ezt az erre járó turisták is megtehe
tik, minket szerencsére alaposabban megismertettek a 
rendszerrel. 2002. áprilisi állapot szerint a négy nagy 
teleszkóp már elkészült és egyenként működőképes, 
illetve kettőt már sikerült összekapcsolni is. Amikor a 
teljes VLTI rendszer működésbe lép, felbontóképessége 
egy 103 méter átmérőjű egyedi teleszkópénak felel 
majd meg (a bázisvonal 103 méter). A VLT az aktív opti
ka mellett adaptív optikát is használ, amely a főtükör 
hasonló, de még intenzívebb mechanikai módosításai

val, illetve az 1,2 méter (vagyis a piszkéstetői távcsőnél 
nagyobb) átmérőjű segédtükör mozgatásával és egyéb 
optikai elemekkel a légkör torzító hatásait küszöböli ki. 
Az adaptív optikánál referenciaobjektumként lézeres 
műcsillagokat is használnak majd, amelyet a légkörben 
körülbelül 90 km magasan lévő nátriumréteg lézeres 
gerjesztésével hoznak létre.

Az aktív és adaptív optika használatának alapfeltétele 
a főtükör igen kis vastagsága: a VLT-távcsövek főtükrei 
177 mm vékonyak, amelyek alakját 150 darab, a tükör 
hátoldalát megtámasztó tüske finom állításával lehet fo
lyamatosan módosítani. A VLT megfigyelési hullámhossz- 
tartománya az optikaitól az infravörösig terjed. Az optikai 
elrendezés Ritchey-Chrétien rendszerű, de Cassegrain-, 
Coudé- és Nasmyth-fókuszok is használhatók. Az egyre 
fejlődő adaptív optikai elemek gyakorlatilag „eltüntetik” a 
légkört, így a VLT felveheti a versenyt az optikai űrcsilla
gászattal, azaz a Hubble-űrtávcsővel is.

Az este folyamán a távcső mellett állva (4. kép) követ
hettünk figyelemmel, hogyan helyezik üzembe a távcsö
veket. A hőmérséklet-kiegyenlítés, majd a kupola és a 
szélfogó panelek kinyitása körülbelül két órás művelet. 
Majd lementünk a központi irányítóterembe, ahol min
den távcsövet három-négy szakember működtet, még 
ennél is több számítógép segítségével. A kutatók türel
mesen elmagyarázták, hogy éppen mivel foglalkoznak, 
így olyan vizsgálatokba csöppentünk bele, amelyekről 
korábban csak olvashattunk.

Számunkra életre szóló élményt jelentett ez a tíz nap, 
sokszor úgy éreztük, hogy a jövőben járunk. Ám az ESŐ 
számára mindez a jelen, de természetesen a jövőre 
nézve is vannak elképzelések: következő két nagy 
programja egy körülbelül 60 rádiótávcsőből álló hálózat 
(ALMA) és egy 100 méter átmérőjű egyedi optikai táv
cső (OWL) megépítése lesz, ugyancsak Chilében. Re
méljük, hogy egyszer visszatérhetünk erre a csodálatos 
vidékre, és kutatóként állhatunk valamelyik távcső irá
nyítópultja mögé.

Ezúton szeretnénk megköszönni az Eötvös Loránd 
Fizikai Társulat, illetve személy szerint Jarosievitz Beáta 
munkáját és segítségét, amely lehetővé tette az elért nem
zetközi sikereket és az utazást. (A képek Lövei Katalin 
felvételei.)
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SZAKÉRTŐ A JÖVŐRŐL
A primér energiafajták közül az atomenergia-szektor 

növekszik a leggyorsabban. Jelenleg nem építünk ugyan 
sok új atomerőművet, de így is el tudjuk érni, hogy ezek
kel több elektromos energiát termeljünk. Ezt kiemelkedő 
munkával érjük el, meghosszabbítjuk a reaktoregységek 
élettartamát, növeljük teljesítményüket. Működésükbe 
egyre kevesebbszer kell beavatkozni, kizárjuk a balesete
ket. A nukleáris technika más területeken is sikereket ér 
el a modern társadalom életminőségének javításában. A 
társadalom negatív hozzáállása ellenére születnek ered
ményeink, mert az emberek félnek mindentől, ami sugár
zással kapcsolatos. A mindennapi életben számos a koc
kázat, ezek közül sok veszélyesebb, mint a radioaktív 
sugárzás -  a „nukleáris” szó a világon még most is a leg
nagyobb fenyegetésként hangzik.

Az Európai Nukleáris Társasághoz (ENS) hasonló nem
kormányzati szervezetek szerepe nagyon fontos. A piac 
nyitottsága nagy gazdasági hajtóerőként jelenik meg a tár
sadalomban. Az élet egyre keményebb lesz, de ennek 
haszna is nagy. Ebben a dinamikus, kihívásokkal teli vi
lágban meg kell találnunk a nukleáris technika szerepét. A 
múltban ezen a téren a kormányzat kezdeményezett és 
döntött. Annak ellenére, hogy sokat kell beruházni, hosz- 
szú a megtérülési idő, jelentős és hosszú időre szóló a tár-

Fordította Menczel György a Nuclear Europe Worldscan (2002 tavasz) 
alapján.

Andrej Stritar
az Európai Nukleáris Társaság elnöke

sadalmi haszon. Az energiaellátásra vonatkozó döntéseket 
ma az iparvállalatokra bízzuk, de feltételül szabjuk, hogy a 
legrövidebb időn belül nagy hasznot érjenek el.

Miért ruházzon be valaki, aki nem biztos abban, 
hogy befektetése tíz éven belül meg fog térülni? Miért 
akarjuk a közvéleményt olyan technika hasznáról meg
győzni, amelyet nem szeret, ha a pénzt máshol kisebb 
kockázattal tudják befektetni? Ezen a téren kell a civil 
szervezeteknek a hangjukat hallatni. Az ENS szervezetet 
azért hoztuk létre, mert hiszünk abban, hogy a nukleá
ris technika az egész világ számára nagyon hasznos. 
Hisszük, hogy ez a technika jobbá teszi a világot nem
csak holnap, de húsz, harminc vagy akár ötven év múl
va is. A politikusok, a beruházók nem szeretnek ilyen 
távlatokban gondolkodni.

A hangunkat most kell felemelni, hogy jobbá tegyük a 
világot a távoli jövőben is. Munkánkhoz jó környezetet 
kell teremteni, az embereket fel kell világosítani a nukle
áris technika lényegéről, a mögötte rejlő tudományos 
munkáról, meg kell velük ismertetni a hosszú távú elő
nyöket, meg kell őket győzni a fenntarthatóságról.

Segítsünk olyan környezetet teremteni, ahol az embe
rek komolyan veszik elgondolásainkat és segítenek a 
megvalósítás feltételeinek megteremtésében. A feladat 
nagyon fontos és csábító, de nem könnyű, nem várha
tunk azonnali eredményeket. A mi felelősségünk, hogy 
ezt megvalósítsuk.

VÉLEMÉNYEK

ANATOLE FRANCE IS SEJTETTE, 1907-BEN!
Kiegészítés Klein Éva cikkéhez; Fizikai Szemle, 2002. 2. sz. 67.o.

....Sohasem találták elég magasnak a házakat; folyton feljebb
emelték őket, és építettek harminc-negyven emeleteseket...

A város délnyugati részén egy magaslaton, ... park terült el... 
(ahol egy lány és egy fiú, Caroline és Clair George beszélgetnek.)

.. .Attól a pillanattól kezdve -  mondá Clair -  amint a rádiu
mot héliummá lehet átalakítani, megszűnt az egyszerű testek 
megváltoztathatatlansága...

Clair kivette az óráját, „...látták, hogy túl a folyón valami 
végzetes ködféle emelkedik. Egy pillanat múlva ... hangzott 
egy robbanás, és szörnyű nagy füstoszlop szállt a tiszta ég felé.

Clair visszatette az órá ját... (Caroline) a fülébe súgta:
-  Maga tudta?... Maga várta... Maga az, aki...
Clair igen nyugodtan válaszolt:

Analole France „A pingvinek szigete” című művének, utolsó fejezeté
ből Magvető Kiadó, 1956. Bölötii György fordítása.

-  E városnak el kell pusztulnia.
.. .egy héten át szünet nélkül egymást követték az anarchista 

merényletek...
Az egyik vádlott, amikor a vizsgálóbíró kihallgatta, kijelen

tette, hogy főszerzője a robbantásoknak, melyek -  mondá -  
összes bűntársainak életébe kerültek.

...az új robbanószer abból a gázból áll elő, melyet kivált a 
rádium; és úgy sejtették, hogy egy különös típusú oszcillátor 
által előidézett villamosáramok, melyek a tériben terjednek, 
okozzák a robbanást.

. . .Egy reggel iszonyatos, három kilométer magas pálmafa 
fantomja szállt fel az óriás távírópalota helyén.

Bízunk abban, bogy A. France pesszimista jóslata nem 
válik be, a józan emberek meg tudják akadályozni, bogy a 
terroristák atombombát használjanak.

Összeállította Menczel György
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FIZIKUSNAPTÁR

MARX GYÖRGY KÖSZÖNTÉSE AZ AKADÉMIÁN
A Magyar Tudományos Akadémia Fizikai Tudomá

nyok Osztálya, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és 
az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tisztelettel meghívja Önt 
2002. május 23-án, csütörtökön 10 órakor kezdődő 

Az Univerzum embere 
című ünnepi ülésére, amellyel

M a r x  G y ö r g y -ö i ,
az MTA rendes tagját, az ELTE emeritus professzorát, az 
ELFT tiszteletbeli elnökét köszöntik 75. születésnapján. 
Az ülés helye: az MTA Székház Díszterme (Roosevelt tér 
9 .1. em.) Program:
10.00-13.00 T u d o m á n y o s  e l ő a d á s o k

Neutrino cosmology and the Birth of Particle Astro
physics -  E.W. Kolb (Fermi National Laboratory, 
NASA)

PÁLYÁZATOK

ERICSSON-DÍJ 2002
Felhívás díjazandó tanárok ajánlására

Az Ericsson cég magyarországi Kutatás-Fejlesztési Igazgató
sága által alapított díjat általános és középiskolai fizika- és ma
tematikatanárok nyerhetik el, az alább részletezett feltételek 
szerint. A díj alapításának célja, hogy támogassa és erősítse a 
magyarországi matematikai és természettudományos alapkép
zés világviszonylatban is kiemelkedő színvonalát, igényességét. 
Ennek köszönhető ugyanis, hogy a hazai műszaki és természet- 
tudományi diplomával rendelkezők tudása megfelelő szellemi 
értéket képvisel az igényes hazai és külföldi befektetők előtt és 
vonzóvá teszi Magyarország bekapcsolását a távközlés és egyéb 
csúcstechnológiák nemzetközi kutatási fejlesztési láncába.

Az ERICSSON-DÍJAKAT 2002-ben két kategóriában ítélik oda:
1. „Ericsson a matematika és fiz ika  tehetségeinek gondozá

sáért” d íj -  2 matematika- és 2 fizikatanár részére egyenként 
200000 Ft-tal járó díj, melyet olyan tanárok kaphatnak, akiknek 
tanítványai a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok verse
nyein, vagy a Varga Tamás, Kalmár László, Arany Dániel mate
matikaversenyek, matematika vagy fizika OKTV, Öveges József, 
Mikola Sándor, Fényes Imre, Szilárd Leó fizikaversenyek, a 
Nemzetközi Matematikai vagy Fizikai Diákolimpiák, a Ktirschák 
József matematikai tanulóversenyek, vagy az Eötvös Loránd 
fizikaversenyek valamelyikén az 1997-98-as tanévtől kezdődő
en I—III. díjat nyertek.

Kérjük, figyelmesen olvassák el az alábbi kiírás szövegét, mivel a díjazás 
feltétele és a beadási határidő  az előző évekhez képest megváltozott!

Beyond the Standard Model -  J.R. Ellisl CERN, Geneva) 
High Precision Cosmology -A S . Szalay (Johns Hop

kins University, Baltimore -  ELTE, Budapest)
Being a Hungarian Scientist in the 20'h Century -  

George Marx (ELTE, Budapest)
13.00- 14.00 Büfé-ebéd a meghívottaknak
14.00- Köszöntések 

Göncz Árpád
a Magyar Tudományos Akadémia 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem: Klingbammer 

István rektor
az Eötvös Loránd Fizikai Társulat: Gyulai József elnök 
a tanítványok és barátok szószólója 

Az ülés elnöke Horváth Zalán, az MTA levelező tagja, 
osztályelnök-helyettes.

2. „Ericsson a matematika és fiz ika  népszerűsítéséért" d í j -  
6 matematika- és 6 fizikatanár részére egyenként 200000 Ft-tal 
járó díj, melyet olyan tanárok kaphatnak, akik tanítványaikkal 
aktívan bekapcsolódtak a Középiskolai Matematikai és Fizikai 
Lapok vagy az ABACUS folyóiratának pontversenyeibe, vagy a 
tanítás mellett évek óta a legtöbbet teszik a tantárgyuk iránti 
érdeklődés felkeltéséért és megszerettetéséért.

A díjakat a MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai 
Alapítvány ítéli oda, a Bolyai János Matematikai Társulat és az 
Eötvös Loránd Fizikai Társulat Ericsson-díjbizottságainak aján
lása alapján. A díjazandókra írásos javaslatot nyújthatnak be 
szakmai és társadalmi szervezetek, a javasolt tanár tevékeny
ségét ismerő kollégák, tanítványok. Az ajánlásnak tartalmaz
nia kell a javasolt személy részletes szakmai jellemzését külö
nös tekintettel azokra a szempontokra, amelyek alapján a 
díjra érdemesnek tartják. A beadási határidő: 2002. szeptem
ber 2. A javaslatokat a megjelenést követően minél előbb kér
jük eljuttatni a Bolyai János Matematikai Társulathoz vagy az 
Eötvös Loránd Fizikai Társulathoz, mindkettő címe: 1027 Bu
dapest, Fő u. 68.

A bizottságok az idei vagy a korábbi években benyújtott 
írásos javaslatok alapján 2002. szeptember 25-ig döntést hoznak 
a jelöltek sorrendjéről. A bizottságok részletes indoklását tartal
mazó jelentése után a MATFUND kuratóriuma 2002. október 
7-ig dönt a díjazandók személyéről. Az Ericsson a díjkiosztót 
október végén rendezi meg.
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ESEMÉNYEK

A MARSLAKÓK JARÁNT IS M EG HÓ DÍTO TTÁK

Stephen Hawking „Az idő rövid története" című könyve heteken, 
hónapokon át vezette a bestsellerek listáját Nagy-Britanniában és az 
Egyesült Államokban. Ez természettudományi, fizikai könyvekkel nem 
szokott előfordulni.

2000-ben Magyarországon M arx György „A marslakók érkezése” 
című könyve tíz héten keresztül vezette az eladások listáját. A könyv 
korábban már megjelent angolul, és mindenhol szívesen olvasták azok, 
akik szeretik a tudományt és azok, akik a huszadik század történelmé
ben a magyarok szerepére kíváncsiak.

Morita Tsuneo, Magyarországon dolgozó közgazdászprofesszor, 
menedzser, a magyar nyelv és kultúra avatott ismerője a könyvet olvas
va úgy érezte, hogy a Marslakók története Japánban is érdeklődésre 
tarthat számot. Úgy döntött, lefordítja a könyvet, és a japán olvasók 
igényei szerint -  Magyarország történelmének rövid összefoglalásával -  
kiegészíti.

December 14-én a Magyar Tudományos Akadémia Klubjában 
könyvbemutató és fogadás keretében ismerkedhettünk meg a Marsla

kók japán kiadásával. A rendezvény házigazdája Kroó Norbert, az Aka
démia főtitkára, a bemutató elnöke Csurgay Árpád  akadémikus volt. 
Japán részről a bemutató vendége volt Matsumoto Kazuo, Japán ma
gyarországi nagykövete, Miyazagi Genichiro, a Japán Gazdasági Kama
ra elnöke.

A szép kiállítású kötet borítóját Kass János tervezte, a fotókat Szelé- 
nyi Károly készítette. A könyvet Marx György akadémikus, a szerző és 
Tsuneo Morita professzor, a fordító mutatta be, Kroó Norbert és Csur
gay Árpád akadémikusok méltatták. Tae Ryu, a tokiói Sophia Egyetem 
professzora (aki a fordító munkáját szakértőként segítette) a japán-ma
gyar tudományos kapcsolatok történetét, sikereit elemezte.

A könyvbemutatót követő fogadáson köszöntőt mondott Juhász 
Ferenc költő és Kása Ferenc filmrendező.

Mara György műve, „A marslakók érkezése” világszerte népszerűsíti 
a magyar tudomány, a magyar iskola eredményeit. Ezt a küldetését 
most Japánban folytatja.

Újvári Sándor

KÖNYVESPOLC

R.B. Feynman: A DOLGOK ÉRTELME
„Egy tudós gondolatai tudományról, vallásról, filozófiáról” -  Akkord Kiadó, 2001

A Fizikai Szemle olvasói számára ismert Feynman neve, nemcsak 
azért mert a FSz februári számában megjelent ismertetés Feynmannak 
egy másik könyvéről, hanem azért, mert Feynman Nobel-díjas (Schwin
genei együtt kapták kvantumelektrodinamikában végzett munkásságu
kért) és hazánkban is járt. Később Gell-Mann-nal a gyenge kölcsönhatá
sok, majd a kvarkelmélet terén végzett alapvető kutatásokat. A jelen kö
tet a Washingtoni Egyetemen tartott három népszerűsítő előadásának 
szövege. Az egyes előadások (könyv-fejezetek) címe: 1. A tudomány bi
zonytalansága, 2. Az értékek bizonytalansága, 3- Tudománytalan korunk.

Az első fejezetben azt fejti ki, hogy „...a  tudomány legszembetű
nőbb jellegzetessége az alkalmazhatóság..."  Ha a tudósnak mondják, 
hogy nagyobb felelősséget kell tanúsítani a társadalomra gyakorolt ha
tásukért, akkor ez a tudományos alkalmazásokra vonatkozik. Légi köz
lekedés-légi háború „...tú lzás azt állítani, hogy ezek tudományos 
problémák. Ezek sokkal inkább humanitárius problémák". „Honnan 
származik anyagunk, a matéria” -  csap át filozófiai kérdésfelvetésbe; 
és az anyag legkisebb alkotórészei és az Univerzum megismerése 
összefüggéseinek fejtegetésébe. Ezzel kapcsolatban idézi Faradayl: 
„...m indegy mire tekintesz, ha azt elég alaposan nézed meg, akkor az 
egész Univerzumba nyersz bepillantás." Gondolatai társadalmi-politi
kai határterületeket is érintenek: „...nem  létezik olyan hatóság, amely 
meghatározná, hogy melyik eszme jó . .. ” „A természettudományok tör
vényei m indig extrapolációk, csupán jó  fellelések, amelyek eddig átju
tottak a rostán... Később kiderülhet, hogy a mostani rostának kisebb 
lyukai vannak... és akkor a törvény fennakad a rostán... ” „Ha nem 
volnának kétségeink, vagy nem ismernénk tudatlanságunkat, sohasem 
találhatnánk ú j eszméket.” „A kételkedés szabadsága igen fontos do
log... Ha tudjuk, hogy nem vagyunk biztosak valamiben, akkor meg
van az esélyünk a helyzet javítására... A kétely nyilvánvaló érték a 
tudományban... "Ez a kicsengése az első előadásnak.

A kételkedés fontosságával kezdődik második előadása is. „A tudat
lanság és a bizonytalanság befogadása ad reményt arra, hogy az em
beri tények folyamatosan haladhassanak előre. . . "A kétkedéssel össze
függésben tér rá tudomány és vallás kapcsolatára, illetve konfliktusára. 
Leszögezi, hogy a tudósoknak is körülbelül a fele „hisz atyja istené
ben ", de ez a tudományos kutatások szempontjából érdektelen. Az Uni
verzum működését leíró elméletek függetlenek a morális nézetektől. 
„Az etikai értékek kívül esnek a tudomány világán."

A harmadik előadását azzal kezdi, hogy „...teljesen kifogytam a ren
dezett gondolatokból... ( most). . egyveleget adok nyomasztó érzéseim
ből". „Tudománytalan korunk” az előadás címe. „Ha Önök a tudomá

nyos szón a technológia alkalmazását értik, akkor nem kétséges, hogy 
ez tudományos kor. ” A tudomány fejlődési üteme szempontjából is 
tudományos a korunk. „De ha Önök úgy értelmezik, ... hogy a tudo
mány nagy szerepet játszik ... az  emberek szellemi állásfoglalásai
ban. ... akkor ez egyáltalán nem tudományos kor. ’’Viszonylag hossza
san ír a politikáról alkotott véleményéről. „Senki sem hiszi el a válasz
tási ígéreteket. "A társadalmi problémákat illetően is a statisztikai minta- 
vételezés matematikai kérdés, de még a természettudományos kísérle
tekben is lehetnek ismeretlen hibák, még inkább így van ez a társadal
mi törvényeket illetően. Ezt követi a telepátiáról és az asztrológiáról írt 
véleménye. Vagyis tényleg „egyveleget” ad, ahogy harmadik előadása 
bevezetőjében mondta is. Az egyik oldalon az analógiákkal való érvelé
sek veszélyére hívja fel a figyelmet, a következő lapon ezt a kérdést a 
nemzetközi pénzügyi szervezetek tevékenységére vonatkoztatja. Az 
üzleti számadás nem tudományos tevékenység..., de ésszerű, racionális 
folyama mák kell lennie. És még ugyanazon oldalon ír a haderő ellenőr
zésével kapcsolatos aggodalmairól. Következő gondolatsora arra vonat
kozik, hogy a technika fejlődésével eljuthatunk majd egy olyan korba, 
amikor korlátlanul fog rendelkezni az emberiség energiával, ha sikerül 
megvalósítani az ellenőrzött magfúziót.

Feynmant tudományos eredményein túl tankönyveiért is tisztelik 
szerte a világon. Jelen kötete azért kuriózum, mert nagy emberek, ami
kor népszerűsítő könyvet írnak, igen gyakran túl szabadra engedik 
gondolataik szárnyalását (Einsteintől Heisenbergíg igaz ez) Feynman 
népszerűsítő előadásaira, jelen kötetére ez egyáltalán nem jellemző. 
Nemcsak Einstein és Heisenberg írtak le olyan gondolatokat népszerű
sítő munkáikban, amiket szakcikkekben nem írtak volna le, Jelenleg is 
például kvarkhipotézissel kapcsolatban közkeletű állítás, hogy „kvark 
szabad állapotban nem lehet”. Ezzel szemben az ELTE TTK fizikusai 
hosszú távú kutatást folytatnak annak kiderítésére, hogy milyen körü l
mények közt létezhet mégis szabad állapotban a kvark. Feynman szelle
mes szavaival: fent kell tartani a kétely lehetőségét, hátha kisebb lyukú 
rostán fennakadnak majd bizonyos jelenbeli feltevéseink. Akik ismerik 
Feynman fizikatankönyveit, szakkönyveit, azok még ezen kötet elolva
sása előtt megérthetik, hogy igaza lehet az amerikai kiadó bevezető 
megjegyzésének: Feynman egyedülálló módon tudja közreadni me
rengéseit a társadalomról, a tudományról, a tudomány és a vallás kap
csolatáról, háborúról és békéről stb. stb.

(A kötet eredeti címe: The Meaning o f It All. 1998. Fordította III 
Márton.)

Biró Gábor







A Magyar Tudományos Akadémia 
Fizikai Tudományok Osztálya, 

az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, 
a Magyar Biofizikai Társaság 
és az Oktatási Minisztérium 

folyóirata

Főszerkesztők:

Berényi Dénes 
Marx György (vezető) 

Pál Lénárd

Szerkesztő:

Turiné Frank Zsuzsa

Műszaki szerkesztő: 

Kármán Tamás

A lap e-mail címe: 

fizszem.elft@mtesz.hu

TARTALOM

Berényi Dénes, Pál Lénárd: Marx György 75 éves 133
Gyulai József: Köszöntjük az Eötvös Társulat tiszteletbeli elnökét 135
Vizi E. Szilveszter: Mindig a jövő érdekli 135
Nagy Károly: Fénykvantumok átlátszó közegekben 136
Németh Judit: Marx György és a magyar kozmológia 139
Patkós András: Három évtized az ELTE Atomfizikai Tanszékén 140
Vicsek Tamás: A relativitáselmélettől a biológiai fizikáig 144
Geszti Tamás: Marx Gyurka és Koppenhága 144
Csikai Gyula: Nukleáris módszerek alkalmazása

tiltott és veszélyes anyagok észlelésére 146
Szegő Károly: Új eredmények az üstökösök fizikájából 149
Lázár István, Köteles György: Sugárzás és biológiai rejtélyek 151
Vámos Tibor: Új szintézisek felé 154
Palló Gábor: A Mars-Föld távolság 156
Papp Katalin: Tanár Úrnak -  szeretettel 158
Sükösd Csaba: A természettudományos oktatás válsága 161
Jan S. Nilsson: Tudomány a jövőért 165
M ich iji Konuma: Marx György, egy marslakó 166
Herbert Pietschmann. Neutrínófizika és a WIN-műhelyek 167
Walther Thirring: Üdvözlet 168
Lev B. Okun: Marx György „életerős” gyenge Univerzuma 169
Vijaya S. Varma: Mit tanulunk Gyuritól a messzi Indiában 169
Telegdi Bálint: Marx György, pontifex maximus 170
Klein György: A tudomány avatott szószólója 170
K uti Gyula: Egy diplomamunka története születésnapi köszöntővel 171
Szamosi Géza: így kezdődött (körülbelül!) 172

D. Berényi, L. Pál: Academician George Marx -  a 75-years-old friend o f ours 
/ .  Gyulai: Celebrating George Marx, honorary president o f the

R. Eötvös Physical Society
E. S. Vizi: Always interested in Future
K. Nagy: Light quanta in translucent media
J. Németh: George Matx and Hungarian cosmology
A. Patkós: Three decades at the Department o f Atomic Physics o f 

R. Eötvös University, Budapest 
T. Vicsek: From relativity theory to biological physics 
T. Geszti: George Marx and Copenhagen
G. Csikai: Nuclear methods applied to the monitoring o f prohibited 

and dangerous materials
K. Szegő: New advances in comet physics
7. Lázár, G. Köteles: Radiations and biological enigmas 
T. Vámos: New syntheses ahead 
G. Palló. How near is Mars?
K. Papp: To our beloved teacher
Cs. Sükösd: The crisis o f teaching Science
J.S. Nilsson: Science for our future
M  Konuma: George Marx, one more Martian
77. Pietschmann: Neutrino physics and the WIN workshops
W. Thirring: A short greeting from another 75-er
L. B. Okun. George Matx’s vigorous weak Universe
V.S. Varma: What we learnt from George in faraway India
V Telegdi: George Mara, pontifex maximus
G. Klein: George Marx, a competent advocate o f Science
J. Kuti: History of a diploma work concluding w ith a congratulation
G. Szamosi: This is how it all (somehow) began

A címlapon:

Jövőnk az Univerzum FOLYTATÁSA NÉMET ÉS OROSZ NYELVŰN A HÁTSÓ BELSŐ BORÍTÓN

mailto:fizszem.elft@mtesz.hu


F i z i k a i  S z e m l e
MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT

A  M a them a tika i és T e rm é sze ttu d o m á n y i É rtes ítő t az A kadém ia  1882-ben ind íto tta  
A  M a th e m a tika i és Physikai Lapokat Eötvös Loránd 1891-ben a lapíto tta

Lll. évfolyam 5. szám 2002. május

MARX GYÖRGY 75 ÉVES

A tavasz legszebb hónapjában köszöntjük kedves ba
rátunkat, Marx Györgyöt hetvenötödik születésnapján. 
Őszintén örülünk annak, hogy a múló évekkel szinte sem
mit sem változott: ötletgazdagsága lebilincselő; amit jónak 
lát, azért kitartóan küzd; előadásokat tart, tanít, könyve
ket, cikkeket ír, utazik; fiatalos lendülettel harcol az alkotó 
tudás fontosságának elismeréséért.

Egyéniségének, gondolatainak ha
tása messze túlterjed a fizika -  
egyébként is nehezen kijelölhető -  
határain; a társadalomtudományok, a 
művészetek jeles képviselői is figyel
nek szavára, ő viszont pontosan tud
ja, mit jelent a vers, a dráma, a zene, 
a képzőművészet a „ráció szigorú 
világában” munkálkodó ember szá
mára. Bámulatra méltó tevékenysé
gének, eredményeinek széles a 
spektruma. Csodálni lehet, honnan 
van annyi energiája, hogy az elmélet 
legelvontabb kérdéseivel foglalkoz
va, vizsgálja a Földet fenyegető glo
bális veszélyek szövevényeit, hogy 
felkutassa és megírja a nagy magyar 
tudósok történetét, ezzel is segítve a 
nemzet önbizalmának erősítését. Ha 
mindezekhez még hozzávesszük, hogy elbűvölő stílus
ban esszéket ír azzal a céllal, hogy értelmes embereket 
megtanítson látni fontos összefüggéseket, felfedezni va
lódi értékeket, akkor szellemi energiájának csodálatán 
túl bátran kijelenthetjük, hogy Marx György a tudomá
nyos világ kimagasló személyisége. Egyik könyvében 
írja: „egy értelmes ember számára nyomasztó volna a 
gondolat, hogy évszázadok múltán felébredve egy kép
zelt álomból, és visszatekintve megélt életére, azt kelle
ne látnia, hogy nem vett tudomást mindarról, am it 
korából értékesnek ítéltek a későbbi századok”. Való
ban, megvan a veszélye annak, hogy a mai kor értelmes 
embere nem veszi észre -  talán nem is keresi -  a valódi 
értékeket, mert a pillanatnyi körülmények kényszere 
fontosabbakká minősíti számára a változó látszatértéke
ket. Ezért kell a valódi értékekért hitelesen és meggyő
zően minden nap érvelnünk.

Ebben a köszöntőben aligha lehetne Marx György tudo
mányos munkásságának körültekintő ismertetésére vállal
koznunk, és nem is ez a célunk. Azt azonban mindenkép
pen el kell mondanunk, hogy ő volt az, aki elsőként ismer
te fel a fermionszám megmaradásának törvényét, és ez már 
fiatal korában ismertté tette nevét az elméleti részecskefizi

kában. 1953-ban ezért a teljesítményé
ért kapott Kossuth-díjat. Különösen 
kiemelkedő a neutrínófizika és neutrí
nó-asztrofizika terén végzett munkás
sága. 1972-ben Balatonfüreden ő szer
vezte meg az első Nemzetközi Neutrí
nó Konferenciát, amelyre az akkor 
megosztott világ mindkét részéből el
jöttek a legkiválóbb kutatók: Davis, 
Feynman, Lee, Pontecorvo, Zeldovics, 
Reines, Weisskopf és még sokan má
sok, s nagyon hálásak voltak Gyurká
nak, hogy létrehozta a találkozót. Az
óta kétévenként a világ különböző vá
rosaiban tartják a neutrínó konferenci
ákat, amelyeknek mindig fontos sze
replője Marx György. Az 1998-ban, Ja
pánban tartott konferencián „Great Old 
Man of Our Community” elismerő sza
vakkal illették, és arra kérték, hogy ő 

tartsa meg a záró előadást. Legutóbb, ebben az évben, mint 
a Nemzetközi Tanácsadó Bizottság tagja vett részt az új-zé- 
landi neutrínó konferencián, ahol „Galactic rotation and 
dark neutrino matter” címmel tartott előadást. Tudjuk, az 
extrém nagy és az extrém kis távolságok világa elválasztha
tatlanul egybefonódik, s ma az egyik legnagyobb kihívás: 
megmagyarázni az Univerzumot uraló „sötét energia” ere
detét és tulajdonságait. Marx György tudományos eredmé
nyeit az egész világon ismerik. Több mint száz tudomá
nyos dolgozatára ezernél is több hivatkozás történt, s a hi
vatkozók között számos Nobel-díjas kutató található.

Jellemző Marx Györgyre, hogy szenvedélyesen érdek
lődik minden olyan jelenség, történés, folyamat iránt, ami 
érinti, vagy érintheti az emberek sorsát bolygónkon. El
méleti fizikusként szakemberré képezte k i magát a radio
aktív sugárzások élettani hatásaival, a nukleáris reakto
rok energetikai hasznosításával kapcsolatos kérdésekben,
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s ezen tudás birtokában végez felvilágosító munkát, és 
folytat küzdelmet a divatos, de meg nem alapozott 
„atomenergia-ellenességgel” szemben. Támogatója és 
aktív résztvevője annak a nagy munkának, amely az or
szág különböző részein lévő lakások radon-koncentrá
ciójának feltérképezésére, és „monitorozására” irányul. 
Nagy figyelmet fordít az adatokból levonható és az em
berek egészségi állapotát érintő következtetések tudomá
nyos megalapozására. Foglalkozik az „iivegház-hatás” 
kialakulását befolyásoló tényezőkkel, s a várható hatások 
prognózisával. Aligha lehet találni olyan, az emberi élet 
fenntarthatóságát, minőségét érintő tudományos problé
mát, amely Marx Gyurkát ne érdekelné.

Számos kortársánál hamarabb ismerte fel, hogy az 
emberi erőforrás kreativitása, minősége minden társada
lom jobb jövőjének az alapja. Ezért fordított sok munkát 
a fizika, de mondhatjuk: a természettudományok tanítá
sának korszerűsítésére. Hirdette, magyarázta, hogy szakí
tani kell a „hagyománytisztelő” tantervekkel, és kimond
ta, hogy a normatív elvekre épülő oktatást fel kell válta
nia a kreativitásra nevelő oktatásnak. A fizika tanításáról 
szóló írásaiban, előadásaiban kitűnő érvekkel mutatta be 
a 20. század nagy tudományos vívmányainak integritását, 
s benne a fizika meghatározó szerepét. 1997 augusztusá
ban a Nemzetközi Fizikai Unió Fizikatanítási Bizottsága 
emlékéremmel tüntette ki a fizika oktatásában szerzett 
kimagasló érdemeiért. 2000 novemberében pedig a Brit 
Fizikai Társulat ismerte el munkásságát Bragg-éremmel 
és díjjal. Először történt, hogy a Brit Társulat, amely 
egyébként Marx Györgyöt már korábban tagjává válasz
totta, nem angol fizikusnak ítélte oda a Bragg-érmet.

Az elmúlt fél évszázadban a magyar fizikatanárok és 
fizikusok jelentős része tőle tanult olyan elméleti fizikát, 
amelyben a kristálytiszta logikával felépített absztrakt 
módszerek mindig a jelenségek mélyebb megértését 
szolgálták, és sohasem váltak öncélúvá. Körülötte nőtt fe l 
a mai kor aktívan dolgozó, magyar fizikusainak számos 
kiválósága, akik közül többen külföldön jeleskednek, és 
eredményeikkel öregbítik az ország jó hírét. Huszonkét 
évig vezette az ELTE Atomfizikai Tanszékét, amely áldo
zatos munkájának eredményeképpen olyan magas szint
re emelkedett, hogy a tudomány művelése és az oktatás 
terén példaképül állították az egész világnak. Marx 
György bebizonyította, hogy egy magas szintű egyetemi 
tanszéknek lehet alapvető szerepe az ország tudomá
nyos, kulturális és műszaki életének fellendítésében, a 
nemzetközi együttműködés hasznosításában. Híressé 
váltak a tanszék csütörtöki „teadélutánjai” , amelyeken 
sok kiváló tudós és sok okos ember tartott vitára késztető 
előadásokat. A résztvevők pedig úgy érezhették, hogy 
egy kellemes szellemi műhelyben töltötték délutánjukat. 
Gyurka teáin meg lehetett tanulni, hogy ami bizonyítha
tóan igaz, az attól függetlenül igaz, hogy ki mondja.

Úgy gondoljuk, hogy a Fizikai Szemle olvasóinak nem 
kell Marx Györgyöt mint tudományszervezőt bemutat
nunk. A Szemle azért létezik, mert ő nemes szenvedéllyel 
évről évre küzd, hogy fennmaradjon, s azon fáradozik, 
hogy a fizika fontos, igazi értéket jelentő, új eredményei 
benne megjelenjenek, hogy a magyar szaknyelv fejlődjön, 
hogy a múlt tiszteletet érdemlő nagyjainak bemutatásával

a nemzet önbecsülése erősödjön. A Szemle, azon túlme
nően, hogy cikkei nagyszerű olvasmányt nyújtanak, sa
játos kohéziós erőt is jelent a magyar fizikusok, főként a 
fizikatanárok között, s ennek jelentősége felbecsülhetet
len, különösen azért, mert ez a kohéziós erő messze túl
terjed az ország határain. Marx György ezt mindenkinél 
jobban tudja, ezért nem kíméli erejét, ha a Szemléről van 
szó, köszönet érte. Nagy szolgálatot tett a magyar fizika- 
oktatásnak a Középiskolai, majd az Általános Iskolai Ta
nári Ankétok megszervezésével. Éveken keresztül volt az 
Eötvös Loránd Fizikai Társulat főtitkára, majd elnöke. Je
lenleg a Társulat tiszteletbeli elnökeként tevékenykedik.

Élénk és tartalmas nemzetközi kapcsolatok nélkül 
egyetlen tudományterületen sem lehet eredményesen dol
gozni. Természetes, hogy Marx György tudományszerve
zői tevékenységében nagy figyelmet fordított a külföldi 
magyar és nem magyar fizikusokkal való együttműködés 
kialakítására és ápolására. Már az ötvenes évektől kezdve 
számos sikeres nemzetközi konferenciát szervezett, kiváló 
külföldi fizikusokat hívott meg. Évtizedekkel ezelőtt -  
amikor ezért még nem járt köszönet -  mindent megtett, 
hogy a külföldön élő, jeles magyar fizikusokat bekapcsolja 
a hazai tudományos életbe. Marx György neve jól ismert a 
világ fizikus társadalmában, kitűnő kapcsolatait arra hasz
nálja, hogy gazdagabb, sokszínűbb legyen a hazai tudo
mányos élet, hogy a fiatal nemzedék láthasson követésre 
méltó, vonzó életpályákat. Szinte lehetetlen felsorolni 
kapcsolatait, tisztségeit: megválasztották a Nemzetközi 
Fizikai Unió (IUPAP) alelnökének, a Fizikatanítási Bizott
ság elnökének, tagja az Amerikai (APS), a Brit (IOP) Fizi
kai Társulatnak, a Nemzetközi Asztronautikai, a New- 
York-i Tudományos Akadémiának. Elnöke volt a GIREP- 
nek, az Európai Fizikai Társulat Részecskefizikai Bizottsá
gának. Az Academia Europaea tagjaként (annak öttagú bi
zottságában) jelentést készített az Európai Parlamentnek a 
közoktatás kérdéseiről. Tiszteletbeli professzora a Bécsi 
Egyetemnek, az Union College-nek (Schenectady, N.Y., 
USA) és még hosszan sorolhatnánk.

Köszöntőnkből nem maradhat ki valami nagyon fontos: 
Marx György tudományt népszerűsítő esszéinek méltatása. 
Ritkán párosul a tudományos eredetiség és precizitás kivá
ló szépírói tehetséggel. Meggyőződésünk, hogy aki olvas
sa könyveit, cikkeit, azt nemcsak szigorú logikája, hanem 
stílusának szépsége és eredetisége is elbűvöli. Mottói Ma
dách Imre, József Attila, Nagy László, Juhász Ferenc, Ápri- 
ly Lajos és még sok más kiválóság sorait idézik, jelezvén, 
hogy a tudomány és a költészet nem ellentétek, hanem a 
gondolat más-más formái. Könyvei, cikkei, TV előadásai 
nagyban hozzájárultak az igazi természettudományos, 
humanista gondolkodás terjesztéséhez. Számos könyvét 
több idegen nyelvre lefordították. „A Marslakók érkezése” 
című könyve, amelyben bemutatja a magyar származású, 
világhírű mdósokat, felettébb nagy sikert aratott. Megje
lent angol és japán nyelven is. Vannak, akik szeretik kér
dezni: mire legyünk büszkék? Tanácsoljuk: olvassák Marx 
György „Marslakók” lebilincselően érdekes könyvét!

Kedves Gyurka! Sok szeretettel köszöntünk, kívánunk 
Neked jó egészséget és sok, eredményekben gazdag évet

társaid a „főszerkesztésben”: 
Berényi Dénes, Pál Lénárd
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KÖSZÖNTJÜK AZ EÖTVÖS TÁRSULAT 

TISZTELETBELI ELNÖKÉT Gyulai József 
az Eötvös Társulat elnöke

Hihetetlen, de mondták nekem. így azután csak azt 
mondhatom:

Isten éltessen, Gyurka!
A fiatal Marx Györgyre nem lehetett nem emlékezni. 

Már a neve is felhívta a figyelmet.
Velem is ez történt még szegedi egyetemi éveim alatt. 

Rólad az oroszlánkörmökkel megáldott, fiatal pesti elmé
leti fizikusról rendkívül jókat hallott az ember.

Sőt. Szakmai munkám embrionális éveiben -  ugye, 
meglep -  pedig még tematikus kapcsolatban is álltunk. Én 
ugyanis egyik korai szakmai vitapartnerednek, a korán el
távozott Horváth Jánosunk voltam -  demonstrátorként -  
„számoló” munkatársa és társszerzője néhány cikkben, 
amelyben Gyurka, Veled vitáztunk (hmmm...). Arról, 
hogy a relativisztikus térelméletben az Abraham vagy a 
Minkowski által definiált tenzorból kell-e kiindulni. Alig 
hiszem, Gyurka, hogy ene még emlékszel... Nekem vi
szont jelentős, váltóállító állomás volt az a két cikk. Mi
után a származásom miatt nem jutottam el az aspirantúra 
felvételéig sem, Budó professzor vett a szárnyai alá, 
mondván: hagyjam abba a térelméletbe való betörési am
bícióimat, inkább tanuljam meg a félvezetőket, ott bizto
san el tud indítani. Ezt is jól tettem. Ezután hosszú ideig 
„csak” azt láttam belőled, ami a szőkébb kutatásaidon túl
ra átsütött. És ez is hatalmas volt. Folyamatos jelenlét.

Ki merem mondani, hogy „jelenségként” indultál és 
sokkal szélesebb jelenséggé nőtted ki magadat. Alig van 
a hazai szellemi életnek olyan területe, ahol nem jártál,

M IN D IG  A JÖVŐ ÉRDEKLI

„A mai helyzet ezek szerint az, hogy a modern fizika  
diadalmenete néhol eddigi elképzeléseink alapján meg
oldhatatlannak látszó nehézségekbe ütközik. E nehézsé
gek ú j elmélet szükségességére utalnak. Talán a fiz ika i 
fejlődés ú j fővonala az eddigi mostohagyermek szerepét 
játszó idő fogalmát fogja teljesen átértékelni. Elszigetelt 
próbálkozások ez irányban már most is vannak, és 
könnyen meglehet, hogy ezek ú j f iz ika i forradalom elő
fu tá ra i.” Természettudomány 1947. március: Marx 
György: Kozmikus időmérés

Öröm mellett megtiszteltetés is számomra, hogy a het
venöt éves Marx Györgyöt e sorokkal köszönthetem. 
Tudós társamat, az oktatót, a népszerű ismeretterjesztőt, 
a tudományos eredmények közkinccsé tételének ember
öltő óta neves személyiségét. Köszönthetem a „marsla
kók” hazai és külföldi népszerűsítőjét, azt az embert, aki 
múltunk nagy tudósait úgy tudta példaképül elénk állíta
ni, hogy abból egyben egészséges nemzeti öntudat is

ahol nem találhatók meg a véleményedet tükröző nyo
mok. Kimondjam, hogy számomra reneszánsz ember 
vagy? Pedig az nem kis ambíció a XX-XXI. században...

Az Eötvös Társulat az a terület, ahol széleskörű ambí
cióid legjobban kiteljesedtek. Két területen is korszakos a 
munkád. A középiskolai fizikaoktatás és a hagyományőr
ző szakmai-nemzeti büszkeség aktív ápolása területén. 
Vagy: a hagyományőrző szakmai-nemzeti büszkeség aktív 
ápolása és a középiskolai fizikaoktatás területén. Sorrend
ben nem is tudom, melyik a pontosabb, fontosabb.

Nem állítom, hogy minden hangsúlyoddal egyetértet
tem, akár Eötvös-elnökként is -  például a fizikaoktatás 
általad definiált súlypontjaival. Az értékeidet, tetteid mo
numentalitását ez meg sem legyinti... Hogy integrálni 
tudta a személyes varázsod a magyar „nagyok” szinte 
teljes táborát. Hogy olyanok is hazamosolyogtak a bizta
tásodra, akik -  igaz, korábban -  például engem is kikosa
raztak... Elvitathatatlan nagyszerűség.

Én azt hiszem, kedves Gyurka, mindent elmondtam 
magamból, belülről, amit egy születésnapon elmondha
tok. Ha nem használtam volna más személlyel kapcsolat
ban a számomra legszebb magyar -  Ady-i -  köszöntő
hasonlatot, bizony megismételném: „...Rózsafavonóként 
nagyzöngésű húrhoz... ” Csak a folytatáshoz a neved 
szótagszáma nem stimmel.

Isten éltessen, a legjobb egészségben, mindnyájunk 
javára, sokáig!

Legyen tiéd ez a Fizikai Szemle szám, mint a többi is.

Vizi E. Szilveszter
az MTA alelnöke, a TIT elnöke

képződött. A hazai tudóstársadalom tevékenységének el
ismertetése munkásságának már csak egy mellékes ered
ménye volt.

Tudományos munkássága kiemelkedő eredményei a 
részecske- és asztrofizika, valamint a relativitáselmélet 
területén nemzetközileg elismertek. Oktatói munkáját 
magával ragadó egyetemi előadásai, világos logikájú tan
könyvei fémjelzik. Az elmúlt fél évszázadban a fizikata
nárok és fizikusok nagyobb része akarva vagy akaratla
nul hatása alá került.

Tudománynépszerűsítő, ismeretterjesztő eredményessé
ge mással össze nem hasonlítható: több száz népszerűsítő 
cikke, tv-előadásai és sorozatai nemcsak a fizika, de általá
ban a tudomány, a tudományos gondolkodás közérthetővé 
tételét szolgálta. írásait megtaláljuk a Természet Világa, az 
Élet és Tudomány, a Magyar Tudomány, valamint a napila
pok hasábjain. „Édes gyermeke” az Eötvös Loránd által 
alapított Fizikai Szemle. Soraiban hirdeti, hogy a fizika fon
tos és lebilincselően érdekes, új eredményeinek magyar
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nyelven történő elterjesztéséhez a tudomány művelőinek 
minden lehetőséget meg kell ragadniuk.

Külföldi kapcsolatai, hazai és nemzetközi tudományos 
elismerései igen jelentősek. Több rangos nemzetközi 
bizottság tagja, hazai kitüntetései: Kossuth-díj, Arany 
János közalapítvány Nagydíja, Apáczai Csere János Díj, 
Bugát Pál Emlékérem, Eötvös-érem, Szent-Györgyi Albert 
Díj, Szily Kálmán Emlékérem. A fizikatanítást megújító 
működéséért tavaly megkapta az angol Fizikai Társaság 
Bragg-díját, esszéírói tevékenységéért a Nemes-Nagy 
Ágnes díjat.

A Szilárd Leó-díjat, amit kapott már csak külön emlí
tem, mert erre különösen büszke két okból: Szilárd Leó a 
példaképe, mint Tudós és mint Ember. Példaképe, mert 
Szilárd egyszerre tudott nagy fizikus és erkölcsileg az em
beriség érdekeit figyelembe vevő ember lenni.

Mit kívánhatunk Marx Györgynek hetvenötödik szüle
tésnapján? Kívánjuk, hogy fáradhatatlan lelkesedését, 
fiatalos energiáját, töretlen kíváncsiságát, jövő felé fordu
lását őrizze meg továbbra is mindazokon a területeken, 
ahol eddig is nagyot alkotott a magyar tudományosság, a 
tanárok, a diákok és a hallgatók javára!

FÉNYKVANTUMOK ÁTLÁTSZÓ KÖZEGEKBEN
Nagy Károly

ELTE Elméleti Fizikai Tanszék

Marx György professzort köszöntő kis írásom előtt 
hosszan töprengtem azon, hogy az őszínes egyéniségével 
kapcsolatos emlékeimből válogassak egy olyan csokrot, 
amelyekre ő is szívesen emlékezik vissza, az olvasót pedig 
érdekes ú j ismeretekkel gazdagítja. Vagy pedig közös 
tudományos munkáink közül válasszak olyan témát, 
amely egyrészt egyetemi oktatói pályánk kezdetét, és a 
Puskin-utcai tanszék ötven évvel ezelőtti hangulatát idé
zi, másrészt néhány évtized múltán is érdeklődést vált ki 
egyes szakmai körökben. Ez az örökzöldnek, tűnő téma 
az elektromágneses tér energia-impulzus tenzora átlát
szó, nem-diszperzív közegekben. M i ma is úgy gondol
juk, hogy ötven évvel ezelőtt a témakör minden proble
matikáját megvizsgáltuk, és az Abraham-féle tenzor mel
lett sorakoztattunk fe l megerősítő érveket az akkor már 
ötven éves tudományos vitában. A szakirodalom mégis 
azt mutatja, hogy vissza-visszatérnek hozzá, és állást 
foglalnak egyik vagy a másik, (a Minkowski-féle) mellett. 
Az utóbbi lehetőség mellett döntöttem, és a közegbeli su
gárzás kvantumos sajátságairól írok, az akkori eredmé
nyeim alapján.

A nemrég tartott centenáriumi megemlékezések során 
sok szó esett arról, hogy az elektromágneses sugárzás 
energiája és impulzusa hv, illetve hv/c  kvantumokból 
tevődik össze. Ezeket az energia- és impulzuskvantumo
kat nevezzük fotonoknak. A későbbi megfontolások 
szempontjából érdemes megemlíteni, hogy a foton ener
giája és impulzusa úgy transzformálódik, mint a részecs
kék energiája és impulzusa, ha egy inerciarendszerről 
egy másikra térünk át. A relativitáselmélet fogalmaival 
kifejezve, azt mondjuk, hogy négyesvektort, az úgyneve
zett négyesimpulzust alkotnak. Ezek négyzetösszege a 
relativitáselméletből ismert,

PuPu ~ ~mo c2 (1)

összefüggést elégíti ki. Itt mn a részecske nyugalmi töme
gét, c a fény vákuumbeli sebességét jelenti. Az egyenlet 
baloldalán kétszer előforduló k indexre összegzés törté

nik 1-től 4-ig. A foton négyesimpulzusát behelyettesítve, 
látszik, hogy a foton nyugalmi tömege vákuumban zérus. 
A tehetetlen tömege viszont hv/c2. A foton hv/c  impul
zusa a tehetetlen tömegével ugyanolyan kapcsolatban 
van, mint a részecskék impulzusa a tömegükkel. Neveze
tesen: p  = mv. (Itt v a részecske sebességét jelenti.) A 
klasszikus mechanikából eredő részecskefogalmat azon
ban nem lehet a fotonra teljesen értelmezni, mert sem a 
foton helyének, sem pályájának nincs értelme.

Felmerül a kérdés, hogy az elektromágneses sugárzás 
itt említett részecsketulajdonsága megmarad-e akkor is, 
amikor átlátszó közegen halad keresztül? Az elektromág
neses tér ugyanis erőt fejt ki a közeget alkotó molekulák, 
atomok elektromosan töltött részeire; azok mozgását 
megváltoztatja, energiát és impulzust ad át nekik. A rezgő 
mozgást végző töltések viszont energiát és impulzust 
sugároznak ki. A kölcsönhatás tehát energia- és impul
zuscserét eredményez a tér és a közeg között. Ilyen fizi
kai körülmények mellett nem magától értetődő a válasz a 
kérdésre, hogy vajon kvantumos lesz-e a sugárzás ener
giája és impulzusa. Ha igen a válasz, ezek a fénykvantu
mok is rendelkeznek-e a vákuumban érvényes részecs
ketulajdonságokkal? Elképzelhető ugyanis, hogy a ré
szecskekép csak a vákuumra korlátozódik. A válasz nem 
nyilvánvaló, mert például Laue a relativitáselméleti köny
vében a frekvenciának és az energiának az egyik inercia
rendszerről egy másikra történő átmenetnél különböző
képpen történő transzformációjából arra következtet, 
hogy a sugárzás részecskesajátsága csak a vákuumra szo
rítkozik, anyagi közegekben nem érvényes. A megnyug
tató választ a kvantum-elektrodinamika módszereinek az 
átlátszó közegekben fellépő elektromágneses sugárzási 
térre történő kiterjesztésével kaphatjuk meg. Az elméleti 
vizsgálatok izotróp, homogén szigetelőkre még az 1940- 
es években megtörténtek, és azt mutatták, hogy a vá
kuumbeli esethez hasonlóan, a sugárzási tér energiája és 
impulzusa ebben az esetben is kvantált, és az energia
kvantumok száma ugyanannyi, mint az impulzuskvantu
moké. Úgy tűnik tehát, hogy a sugárzás foton képe átlát
szó izotróp közegekre is érvényes. A foton energiája
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most is hv, impulzusa viszont bvn/c. Itt n = c/(e|i)l/2 a 
közeg törésmutatóját jelenti. Nézzük meg, hogy milyen 
fizikai tulajdonságai vannak ezeknek a fénykvantumok
nak. A foton nyugalmi tömegére az (1) képlet és e 
mennyiségek alapján az

K  = -
62v 2(n2- l ) (2)

kifejezés adódik. Mivel n > 1, ezért m,, képzetes. Ha a 
foton impulzusának kifejezését a c/n  közegbeli fényse
bességgel arányos alakra hozzuk, akkor az arányossági 
tényező nem b v /c1 lesz, ahogy azt várnánk a tehetetlen 
tömegre. A foton impulzusa tehát nem tömeg x sebesség 
alakú, ahogy annak a normális részecske esetén lennie 
kellene.

Még furcsább eredmény adódik a foton energiájára és 
impulzusára a fotonnal együttmozgó, úgynevezett nyu
galmi vonatkoztatási rendszerben. Nevezetesen:

p0 = WZZl *  0, u„  = 0. « )

Eszerint a foton impulzusa nem zéais abban a vonatkoz
tatási rendszerben, amelyben az nem mozog. Ugyanak
kor a nyugalmi energiája pedig zérusnak adódik.

Azt látjuk tehát, hogy a sugárzási tér energiája és im
pulzusa ugyan kvantált, de ezek az energia- és impulzus
kvantumok egyáltalán nem illeszthetők be a részecskék
ről alkotott fogalomrendszerbe, vagyis nem rendelkez
nek olyan részecsketulajdonságokkal, mint a vákuumbeli 
fotonok. Könnyű belátni, hogy ezek a fizikailag értelmez
hetetlen furcsaságok a fenomenológiai elektrodinamika 
energia-impulzus tenzorával vannak szoros kapcsolat
ban. A tenzor körül a huszadik század első évtizede óta, 
szinte máig vannak egymásnak ellentmondó nézetek, 
vagy viták. Ebben a kezdeti időben a relativitáselmélet 
olyan kiválóságai is részt vettek, mint például Einstein, 
Laue, M0ller, az orosz Tcimm és Ginzburg, a magyar No- 
vobátzky Károly, és az ő hatására az ötvenes évek elején 
volt fiatal tanítványai ( Györgyi Géza, Mara György és 
Nagy Károly).

Az elektromágneses tér energia-impulzus tenzorára 
átlátszó közegekben több kifejezés szerepel az irodalom
ban. Ezek közül különösen kettő, az Abrahamtól, illetve 
Minkowskitól származó váltott ki nagy érdeklődést és 
vitát. A vitában komoly érvek merültek fel mindkét ten
zor mellett és ellene. A fotonra kapott fenti, fizikailag 
nagyon furcsa sajátságok a Minkowski-tenzorral vannak 
kapcsolatban. Jauch és Watson ezt vették alapul, amikor 
az elektromágneses tér kvantumelméletét kidolgozták 
átlátszó, izotróp közegekben. Mivel a két tenzor közötti 
különbség rendkívül kicsi mérhető hatásban mutatkozik 
meg, a döntő kísérletre sokáig kellett várni. A Mara 
György és Györgyi Géza által javasolt kísérletet húsz 
évvel később (1974-ben) elvégezték, és ez az Abraham- 
tenzor mellett tanúskodott.

Az ezerkilencszáz-ötvenes évek elején Novobátzky is 
e kérdéskörrel foglalkozott. A variációs elvet alkalmazta 
az energia-impulzus tenzor meghatározására. A relativi

táselméletből ismert, hogy a téregyenletekre vezető ha
tásintegrálnak a gtk metrikus tenzor szerinti variációja 
adja meg a tér energia-impulzus tenzorát, ami a leveze
tés természetéből fakadóan szimmetrikus az indexek
ben. Ez az eljárás egyértelműen az Abraham-féle tenzort 
adja. A Novobátzky mellett akkor újjáalakuló tanszék 
fiatal, kezdő munkatársainak is ez lett az első kutatási 
témájuk. A problémakör teljes vizsgálatát elvégezték, és 
arra a következtetésre jutottak, hogy az Abraham-féle 
energia-impulzus tenzor írja le helyesen az átlátszó kö
zegekben az elektromágneses tér dinamikai sajátságait. 
Az eredmény a következőképpen foglalható össze rövi
den. Az elektromágneses sugárzás hatására az átlátszó 
közegben változó elektromos és mágneses polarizáció 
jön létre, amely sugárzása révén megváltoztatja a köze
gen áthaladó elektromágneses hullámot. Ebből követ
kezik, hogy a vákuumból beeső sugárzási energia még 
a teljesen átlátszó közegben is adott pillanatban csak 
részben van jelen elektromágneses energia formájában. 
Ugyanis, annak egy része a polarizált molekulák moz
gási és potenciális energiájaként jelenik meg. Periodiku
san változó hullám esetén a tér energiát és impulzust ad 
át a szigetelőnek, amelyet a következő félperiódusban 
visszakap tőle. A kölcsönhatás tehát általában energia- 
és impulzuscserében nyilvánul meg. Ha a szigetelő nyu
galomban van, akkor a tér által kifejtett erő a közeget 
makroszkopikusan nem tudja elmozdítani, ezért mun
kát nem végez, hanem feszültségeket kelt az anyagban, 
amelyek kompenzálják a molekuláris deformációkat 
keltő erőt. Abban a vonatkoztatási rendszerben viszont, 
amelyben a szigetelő mozog, a kölcsönhatást munka
végzés kíséri, aminek következtében a sugárzás ener
giájának egy része a molekuláris dipólusok mechanikai 
energiájaként jelenik meg. A közegen áthaladó sugárzás 
energiája és impulzusa tehát részben elektromágneses, 
részben mechanikai természetű. A jellemzésére szolgáló 
Sik energia-impulzus tenzor ennek megfelelően két 
részből áll: az elektromágneses tér Ttk tenzorának, vala
mint a tér által keltett feszültségeket, továbbá a mecha
nikai energiát és impulzust magába foglaló tik energia
impulzus tenzornak az összegéből:

A témakör pontosabb megértése kedvéért felidézzük, az 
energia-impulzus tenzor elemeinek fizikai jelentését. Az 
1, 2, 3 úgynevezett térszerű elemek a Maxwell-féle fe- 
szültségtenzort adják, a negyedik oszlopban, illetve a 
negyedik sorban állók pedig rendre a következők:

T = i c 8 * T =  l 2\ tC gy. *
* II

i c g *

iSr iS, iSr
T =m i

X
1

r.
T =M2

__ V
>r

T =M3
___£ Tt M4 r  ™

(5)
-u.

g az elektromágneses tér impulzussűrűségét, u az ener
giasűrűséget, S pedig az energia-áramsűrűséget jelenti. 
Mivel az energia-impulzus tenzor szimmetrikus, a negye
dik oszlop és negyedik sor megfelelő elemeinek az 
egyenlőségéből a
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E kettő egybevetéséből a foton impulzusára a
(6 )

P = (1 2 )

fontos összefüggést kapjuk. Ez az egyenlőség fejezi ki az 
energia tehetetlenségének általánosan érvényes tételét. A 
Minkowskitól származó energia-impulzus tenzor nem 
szimmetrikus, ezért a (6) egyenlőség Minkowskinál nem 
teljesül. Ez az egyik legerősebb érv, aminek alapján nem 
ezt, hanem az Abraham-félét fogadjuk el az elektromág
neses tér energia-impulzus tenzorának átlátszó, nem- 
diszperzív közegekben. A későbbiekben ezt T(A)ik-val 
fogjuk jelölni. A (4) egyenlőség ennek megfelelően a 
következőképpen írandó:

S. — T. ... + t ...tk (A ) tk  w
(40

■ Mic J
(k = 1, 2, 3, 4) (7)

képlettel definiált mennyiség első három komponense a 
sugárzás impulzusát, a negyedik komponense pedig az 
energia i / c-szeresét adja meg. Gk a sugárzás négyesim
pulzusa. Az itt nem részletezett megfontolással belátha
tó, hogy az Sík tenzor divergenciamentes. A relativitás- 
elmélet szerint ebből következik, hogy Gk négyesvek
torként transzformálódik, amikor egyik inerciarendszer
ről egy másikra térünk át. Ezért a számítás egyszerűsíté
se céljából a közeg nyugalmi rendszerére vonatkozó 
mennyiségekkel dolgozhatunk, és a kapott eredménye
ket Lorentz-transzformációval bármely inerciarendszer
re átvihetjük. Ebben a nyugalmi rendszerben a sugárzás 
impulzusa:

- i  J  Ex H d V,

energiája:

U-
n

( ED  + HB) d V

(8)

(9)

Ezután a kvantumelektrodinamikából ismert eljárást kö
vetve, meghatározzuk a sugárzás impulzusának és ener
giájának operátorát, majd kiszámítjuk ezek sajátértékeit. 
Eredményül az adódik, hogy a sugárzás impulzusa p  = 
hv/cn  impulzus-, és u = bv  energiakvantumok egészszá
mú többszöröse. A sugárzás ugyanannyi impulzuskvantu
mot, mint energiakvantumot tartalmaz. A közegbeli fény- 
sebesség v = c/n  kifejezését figyelembe véve, a sugárzás 
impulzuskvantuma:

kifejezés adódik. Az tí/c2 a foton tehetetlen tömege. Meg
nyugtató, hogy a foton impulzusa a részecskékre jellem
ző tömeg x sebesség alakú.

A (11) és (12) kifejezések a közeghez rögzített vonat
koztatási rendszerben érvényesek. Mivel a sugárzás im
pulzusa és energiájának í/c-szerese négyesvektort alkot, 
a foton impulzusát és energiáját bármely inerciarendszer
ben a (11) és (12) mennyiségekből Lorentz-transzformá
cióval kaphatjuk meg. Az x-tengely mentén V sebesség
gel mozgó rendszerben

Megjegyezzük, hogy a tik tenzor a >/* Abraham-féléből 
van meghatározva. A sugárzás impulzusát és energiáját az 
Sik tenzorból kell számítani az (5) képlet szerinti hozzá
rendelés alapján. A

' r., 1 -  ß /nu = h v ^ ,
/ f f

(13)

ahol ß V/c, n a közeg törésmutatója. A frekvencia

1 -  ß n (1 4 )v = v
/ F F

transzformációs képletét figyelembe véve:

= b v ' 1 -  ß /  n 
1 -  n ß

(1 5 )

Ebből látszik, hogy a foton energiája általában nem bv, 
csak a közeghez rögzített vonatkoztatási rendszerben egye
zik meg vele. (A h/v  hányados most nem invariáns skalár.)

Nézzük meg, hogy milyen fizikai tulajdonságai vannak 
az Sik tenzor alapján számított fotonoknak átlátszó köze
gekben. Mivel sebességük kisebb a fény vákuumbeli se
bességénél, ezért nyugalmi tömegüknek zérustól külön
bözőnek kell lennie. Ezt az (1) képletből számíthatjuk ki 
a (11), (12) kifejezések figyelembe vételével. így a foton 
nyugalmi tömegére

m„ = bv \Jn2 -1 (16)

adódik. Ez pozitív valós mennyiség, ahogy annak a 
tömeg fogalmából eredően lennie kell. A foton nyugalmi 
energiája:

bv \Jn2 -  1 . (17)

Az m = u /c2 tehetetlen tömege és az mn nyugalmi töme
ge között a részecskékre jellemző

m„

/ l  -  v1/c
(18)

p  = hv v
c1 ’

energiakvantuma:

u = bv.

(10) relativisztikus összefüggés áll fenn. Itt v a foton sebessé
gét jelenti, amely csak a közeghez rögzített vonatkoztatá
si rendszerben egyezik meg a fény fázissebességével. 
v-re az Einstein-féle sebességösszetevés képlete érvé- 
nyes, ezért ennek alapján bármely inerciarendszerben 
kiszámítható a nyugvó közegbeli v = c /n  értékből.
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A bevezetőben feltett kérdésekre visszatérve, azt 
mondhatjuk, hogy az elektromágneses sugárzás energiája 
és impulzusa izotróp, átlátszó közegekben is kvantált. A 
sugárzás kvantumos jellege, Lauéval ellentétben, itt is 
igaz. Az energia- és impulzuskvantumok (fotonok) a va
lódi részecskékre jellemző tulajdonságokkal rendelkez
nek. Nevezetesen: impulzusuk tömeg x sebesség alakú, 
tehetetlen tömegük az energiájuk c2-ed része, és a zérus
tól különböző valós nyugalmi tömeggel ugyanolyan kap
csolatban van, mint amit a relativitáselmélet a részecskék 
tömegnövekedésére ad. A sugárzás részecskesajátságá
nak a vákuumbelihez hasonló korlátja itt is megvan. A 
fotonokra a részecskekép nem vihető át teljesen, mert 
sem a helyük, sem a pályájuk nem értelmezhető.

Látjuk, hogy az elektromágneses tér és a közeg köl
csönhatását figyelembe vevő 5jx, sugárzási energia-impul
zus tenzorra alapozott fenomenológiai kvantum-elektro
dinamika mentes azoktól a fizikailag értelmetlen fotonsa
játságoktól, amelyek a Minkowski-tenzor alapul vételével 
adódtak. A részletes elemzésből kiderült, ennek az a ma
gyarázata, hogy az elektromágneses tér + közeg zárt 
rendszerének teljes impulzusát Minkowski hibásan bont
ja fel a sugárzás és a közeg impulzusának összegére. 
Nála az elektromágneses tér impulzusába belekeveredik 
a közegre vonatkozó rész is.

A sugárzás kvantumelméleti tárgyalása anizotrop kö
zegekben is elvégezhető. Az energiakvantum hasonló ala
kú, mint az izotróp közegekben, de a képletben szereplő

törésmutató a két egymásra merőleges polarizációs irány
ban különböző, és ennek megfelelően az energiakvantum 
irányfüggő. A foton impulzusa már nem ilyen élesen meg
határozott, mert a térenergia és a térimpulzus operátorai
nak nincs közös sajátállapotuk. Viszont az impulzusnak az 
energia sajátállapotában vett középértéke impulzuskvan
tumok egészszámú többszöröse. Ilyen értelemben anizot
rop közegekben is fenntartható a sugárzás részecskeképe, 
de a foton impulzusának középérték-jellege miatt, helye
sebb „kvázi-részecskéknek” nevezni ezeket a fotonokat.

Személyes jellegű vallomással fejezem be ezt a születés- 
napi köszöntőnek szánt írásomat. A több, mint félévszá
zados egyetemi oktató-kutató pályámnak e kezdeti szaka
szára, és a paritássértés felfedezése utáni izgalmas évekre 
emlékezem a legszívesebben. Egyrészt azért, mert örök 
emlékként maradtak meg bennem az első tudományos te
vékenység nagyszerű, izgalmas napjai, évei. Másrészt, 
mert felejthetetlen volt az a légkör, ami akkor a Puskin-ut- 
cai intézetben honolt. Az együttdolgozás pezsdítő hatása, 
a tanuló szemináriumok vitái m ind-mind nagy hatással 
maradtak egész tudományos egyéniségemre. A vezetőként 
megélt tanszéki éveim alatt ennek fenntartására töreked
tem. Hogy milyen sikerrel? Arról én csak szubjektiven tud
nék szólni, ezért másokra hagyom. Gyurka! E befejező so
rokat azért írtam ide, hogy tudjad, milyen emlékek kötnek 
engem ahhoz az intézethez, amelyben együtt tettük meg a 
kezdeti lépéseket hivatásunkul választott pályánkon.

MARX GYÖRGY ÉS A MAGYAR KOZMOLÓGIA

Abba a korosztályba tartozom, amelyik a modern fizi
kát Marx Györgytől tanulta.

Rajta kívül valamennyi professzorunk csak klasszikus 
fizikát tanított (a kvantummechanikát és a relativitáselmé
letet is ide sorolom, hiszen az ötvenes években ezek már 
30-40 éves tudományok voltak).

Kezdetben engem is a fizikának azok a területei fogtak 
meg, amelyek őt érdekelték. Ilyen terület volt a magfizi
ka, részecskefizika, és mindenekelőtt a kozmológia. A 
részecskefizikai speciális előadásán nem csak hallgatók 
vettek részt, hanem az oktatók jelentős része is.

Akkoriban Marx György még nem tartott kozmológiai 
előadást, de az Elméleti Fizikai Tanszék szemináriumain 
már szerepeltek ilyen jellegű témák is.

Marx György előadásai rendkívül élvezetesek voltak. 
Őt hallgatva úgy tűnt, hogy a fizika nemcsak nagyon 
szép, de egyszerű és érthető is. Csak otthon, az anyagot 
átnézve vettem néha észre, hogy az egészet nem értem.

Egyetlen közös cikkünk, ami 1964-ben jelent meg, már 
kozmológiai témájú. A kozmológiára, mint másoknak is, 
ő hívta fel a figyelmemet. Ezután a kozmológia iránti ér
deklődés egész életemben végigkísért. Ennek a közös 
cikknek köszönhetem, hogy amikor 1965-ben kinn vol-
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tam a Cornell egyetemen, noha a magfizikai intézetben 
dolgoztam Bethe mellett, a fizetésem felét az asztrofizikai 
intézettől kaptam.

A cikkünk témája tulajdonképpen Maix György magfi
zikai munkájának asztrofizikai alkalmazása volt. Az ötve
nes évek közepén támadt az az ötlete, hogy a magerőket 
egy skalár potenciál segítségével írja le. A taszítást egy 
ilyen potenciállal természetesen nem lehet leírni, azon
ban a relativisztikus effektusokat figyelembe véve, és a 
vonzó potenciál hatótávolságával zérushoz tartva, telített
séget tudott kapni. A munkának a célja az volt, hogy 
hangsúlyozza, milyen fontos a relativisztikus effektusok 
figyelembevétele. A cikkre a magerőket térelméleti 
módon leíró korai szakértők általában hivatkoztak, hi
szen tudtommal az első ilyen kísérlet volt. A számolásai
ból az is kijött, hogy a maganyagban a nukleonoknak ef
fektiv tömegük van, és ez a tömeg a skalár potenciáltól 
függ-

A skalár potenciált a továbbiakban Marx György a koz
mológiában is figyelembe vette, ennek a gondolatnak az 
eredménye volt a közös munkánk. Már akkoriban felis
merték, hogy a nagy csillagok gravitációs kollapszusának 
leírásához szükség van a nyomás-energia viszony megha-

139



tározására. Munkánk egyik fő célja megint az volt, hogy 
ebben a viszonyban a relativisztikus effektusokat minél 
pontosabban vegyük figyelembe. Kiszámoltuk az energia- 
és impulzussűrűséget a részecskeszám sűrűség és a skalár 
tér erőssége függvényében. Az elméleti várakozásnak 
megfelelően azt az eredményt kaptuk, hogy a térerősség 
jelentősége csökken növekvő részecskeszám esetén.

Ezek a meggondolások közel 40 évvel később túlságo
san egyszerűnek tűnhetnek, de ne felejtsük el, hogy ak
koriban a nukleáris asztrofizika és a kozmológia még 
gyerekcipőben járt. És a mai számolásokban is sok ha
sonlóságot fedez fel az ember. Három éve írtunk kollégá
immal közösen egy cikket, aminek szintén az volt a célja, 
mint Marx György régi cikkének, hogy a relativisztikus 
effektusok szerepét vizsgáljuk a magerőknél. Csak persze 
itt már bonyolult mezonelméleti potenciálokkal lehetett 
dolgozni, és az arany-arany ütközésre számolt elméleti 
eredményeinket nagypontosságú kísérletekkel lehetett 
összehasonlítani.

1964 után tudományos munkásságunk ugyan külön
böző irányban haladt, de a kozmológia megmaradt mind
kettőnk titkos kedvencének. Marx György részecskefizi
kával, azon belül elsődlegesen neutrínófizikával foglal
kozott, de a kozmológiai alkalmazásokat mindig figye
lembe vette. Neki köszönhető, hogy felhívta Szalay Sán
dor figyelmét a témára, és vitathatatlanul hozzájárult ah
hoz, hogy ma már egy jelentős magyar részecske-asztro
fizikai csoport dolgozik részint Budapesten, részint Sza
lay Sándor körül Baltimore-ban.

Az első kozmológiai előadásokat Marx György tartotta 
hosszú éveken keresztül az Eötvös Egyetemen (és azt hi
szem, az országban is). Fiatalok százai tanultak ezekből 
az előadásokból.

Utolsó kozmológiai tárgyúi cikke idén februárban je
lent meg. Néhány hónapja egy sötét anyagra vonatkozó

kérdéssel felkerestem őt, és kiderült, hogy nem csak 
hogy válaszolni tudott rá, hanem éppen azon a témán 
dolgozott.

A modern kozmológiai megfigyelésekből ismert, hogy 
az Univerzum anyagának csak körülbelül 5%-a barionos 
anyag, 70%-a az úgynevezett sötét energia (ez gravitáció
san nincs kölcsönhatásban más anyagformákkal), és 
25%-a sötét anyag. A sötét anyagról nem tudjuk ponto
san, miből áll, de tudjuk, hogy gravitációsan hat a bario
nos anyagra. A galaktikák vizsgálatával meg lehet becsül
ni az értékét is. A két legfontosabb sötétanyag típus a 
hideg és a forró sötét anyag (kicsi, vagy nagy). A forró 
sötét anyag valószínűleg neutrínókból áll, a hideg sötét 
anyag nem tudjuk pontosan, miből, ennek kutatása az 
asztro-részecskefizika területére esik.

Marx György újonnan megjelent cikkében azt tételezte 
fel, hogy a sötét anyag forró, kis tömegű neutrínókból áll 
(az újabb kísérletek szerint legalább két neutrínó típus
nak van tömege). Ez a feltevés erősen vitatott, de kétség
kívül nagy előnye, hogy megmutatható, ha ilyen anyag 
veszi körül a galaxisokat, akkor a galaxis tömegeloszlása 
a tapasztalati eloszláshoz lényegesen közelebb van, mint 
hideg sötét anyag esetén. Akármi a kozmológusok véle
ménye erről, Marx Györgynek ezt az eredményét figye
lembe kell venniük.

Marx György nem csak fizikával foglalkozik, a társtudo
mányokban is járatos és bámulatos a humán műveltsége 
is. Egyesíti a kétféle műveltséget. Fiatal korunkban sokunk 
ideálja volt: a tudós és tanár tökéletes keverékét alkotja.

Sok minden érdekelt életemben, fizikában és fizikán kí
vül, de a legnagyobb szellemi élvezetet kétségkívül az aszt
rofizikával és a kozmológiával való foglalkozásban talál
tam. Azt, hogy ezzel elkezdtem foglalkozni, Marx György
nek köszönhetem. Ha elakadtam valamiben, hozzá tudtam 
fordulni tanácsért, felvilágosításért. Köszönet érte!

HÁROM ÉVTIZED AZ ELTE ATOM FIZIKAI TANSZÉKÉN

Sosem volt főigazgató, rektor vagy miniszter, hivatali 
hatalma sem terjedt túl két folyosónyi egyetemi dolgozó- 
szobán. Egy sokféle diszciplína együttműködésére épített 
kutatóintézetre hasonlító tanszék alakult ki pusztán sze
mélyiségének, alkotó fantáziájának hatására. Az Eötvös 
Egyetem Atomfizikai Tanszékének vezető professzora
ként kedvére karolhatta fel a kor legizgalmasabb tudo
mányos témáit és választhatott fiatal munkatársakat.

Két, harminc év alatti ígéretes elméleti részecskefizi
kussal és azok néhány tanítványával érkezett a tanszékre 
1970-ben. Nem csinált második Elméleti Fizikai Tanszé
ket, saját kutatói ambícióinak ápolását egy ikerszobára 
korlátozta. Tanszékvezetőként fő célja az volt, hogy se
gítse munkatársai publikációs munkáját, és a Jánossy 
Lajos által kialakított kísérleti laboratóriumokat a nemzet
közi színvonalat megközelítő kutatási eszközökhöz jut-

Patkós András
ELTE Atomfizikai Tanszék

tassa. Világosan látta az elavult berendezéseknek, a spe
ciálisan képzett munkatársak hiányának, a rosszul felsze
relt műhelynek betudható akadályokat. Még közeli bará
tait is meglepte, hogy milyen őszinte lendülettel vetette 
be magát a kísérleti munka feltételeinek javításába.

Azért, hogy a modern tudomány jelen legyen az egye
temen, alkalmazkodott egy már-már terméketlenségre 
kárhoztatott, központosított világ szereposztásához, párt
központi és tervhivatali kapcsolatokat épített. 1973-ban a 
tanszéken működni kezdett egy korszerű nukleáris 
anyagtudományi mérésekre alkalmas neutrongenerátor. 
1974-ben elérte, hogy a tanszék, akkor hihetetlennek 
tűnő összegért, közel ötmillió forintért, egy koppintott 
TPA számítógéphez jusson. Ezek a gépek, berendezések 
messze voltak a világ élvonalától, mégis megtörtént a 
csoda: neves folyóiratokban elfogadott, olykor jó idézett-
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A neutrongenerátor

ségű cikkek születtek az oktatási célokra is éppenhogy 
csak megfelelő eszközökkel.

A műhely dolgozóinak nem tudott méltó fizetést adni, 
azonban szakmai hozzáértésük elismerésével, a tanszéki 
életbe való egyenjogú félkénti bevonásukkal megnyerte 
odaadásukat. A tanszékvezető igényessége vette rá mun
katársait az egy-egy cikk megírásához a nyugati társaiké
nál sokkal nagyobb erőfeszítést igénylő munkára. Hozzá
járult ehhez az a feltétel nélküli támogatás, amit egyete
mi-akadémiai előmenetelükhöz megadott. Az egyetemi 
tudományos fokozat megszerzésére képtelenekkel szem
beni megvetését viszont nem takargatta: az első adandó 
alkalommal megszabadult tőlük.

Minden cikknek sajátjaként örült, fáradhatatlanul ho
zott új meg új kutatási témákat munkatársai számára, sőt 
ezekhez együttműködő partnereket is talált. így kezdett 
munkához már a hetvenes évek elején -  Keszthelyi 
Lajos és Závodszky Péter támogatásával -  Papp Elemér 
és Fricsovszky György biofizikai csoportja. A tanszék fő 
irányát a magfizikai módszerek széleskörű oktatási és 
kutatási alkalmazása adta (és adja ma is). A Mössbauer- 
laboratórium fénykorát Korecz László és a vegyész tan
székek jó együttműködése hozta meg. A neutrongene
rátor jó bázis volt az előbb jülichi, majd east-lansingi, 
máig tartó együttműködést kialakító, Kiss Ádám és cso-

A TPA számítógép avatásán, 1974. június 28.

portja számára. Deák Ferenc és Mag Pál a dubnai EAI- 
ban bizonyították kutatói képességüket. Tanszékünkön 
szerzett szakmai tapasztalatot és tekintélyt Sükösd 
Csaba a BME Nukleáris Technológia Intézetének veze
tésével járó feladatokra.

A legfontosabb segítséget talán az jelentette, amikor 
személyes kezességvállalással biztosította a fejlett orszá
gok vezető intézeteibe meghívott munkatársai kiutazása
it. A Kárpát-medence nagyvárosainak egyetemeit össze
fogó elméleti-fizikai szemináriumsorozatot, a „Három
szög együttműködést” magától értetődő módon felhasz
nálta a fiatal részecskefizikusok első „nyugati” bemutat
kozására. Többen mondhatjuk el, hogy az ő Volkswagen
jén jutottunk el először Bécsbe. Már a hetvenes évek ele
jén nemzetközi rendezvények sorához kapcsolta a ma
gyar részecskefizikát -  ehhez hasonlóra más területeken 
a kilencvenes évekig kellett várni. A világ kiemelkedő 
fizikai konferenciái közé emelkedett az általa kitalált Ne
utrínó Konferenciák sorozata, ahol a nemzetközi tanács
adó testület elnöki tisztét ma is betölti. Hazájához, az 
Eötvös Egyetemhez fűződő szeretetét természetes módon 
plántálta át tanítványaiba, akik tekintet nélkül sikereikre 
és messze ívelő pályájukra, mindmáig visszatérnek szülő 
Mars-bolygójukra.

Kívülről talán előrelátható volt, hogy ez az országos 
és nemzetközi hatású tudománypolitikusi érdeklődés és 
támogatási nagyvonalúság éppen legtehetségesebb ré
szecskefizikus tanítványainak, Kuti Gyulának és Kunszt

„Karácsonyi prototípus” és alkotói a műhelyből Korecz László, a Mössbauer-laboratórium vezetője
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A kvarkok és fizikusok szabad mozgásának Háromszöge Wigner Jenő az atomfizikai szemináriumi szobában, 1976 augusztusa

Zoltánnak várakozásait nem elégíthette ki. Ők nem 
támogató „főnököt”, hanem a részecskefizikának el
kötelezett munkatársat kerestek mester-barátjukban. 
Hiába ismertette el Kuti úttörő kvarkfizikai eredményeit 
1973-ban Állami Díjjal, Kuti majd Kunszt tudományosan 
homogénebb közeget keresett magának, előbb a KFKI- 
ban, majd az 1980-as évek közepétől San Diegóban és 
Zürichben. Amikor magyar állampolgárságuk megőrzé
séért küzdöttek, magától értetődően kérték a tanszék- 
vezető barát segítségét. A kor politikai viszonyait ismer
ve, csodával határos módon, ebben is tabukat tudott 
dönteni, akárcsak Hasenfratz Péter berni letelepedési 
ügyében.

A nyolcvanas évek elején az elméleti fizikai csoportot 
az akkor beérő Gnädig Péter, Szalay Sándor és Patkós 
András mellé, váratlan módon Geszti Tamással erősítette 
meg, akit az MTA MÜFI-ből „csábított át” . így követte 
saját elméleti fizikai érdeklődésének kiszélesedését a 
modern statisztikus fizika (fraktálok, ideghálózatok, szá
mítógépes szimulációk) irányában. Az elméleti fizika tar
talmát szélesen értelmező, országosan is új irányzatnak 
utat nyitó intézményteremtésben döntő lépése volt Vi- 
csek Tamás meghívása, majd 1992-ben tanszékvezetői ki
nevezése. A kilencvenes évek elejére a Vicsek Tamás 
makrofizikai és Szalay Sándor kozmológiai vonzáskörébe 
került hallgatók lettek a tanszék holdudvarának legígére
tesebb tagjai.

Titkársági hölgykoszorú laboránsokkal ékesítve

Személyes pedagógiai törekvései meghatározták a 
tanszék oktatási spektrumának gazdagodását. Az élet 
lényegének molekuláris alapjai iránti érdeklődése és az a 
meggyőződése, hogy a fizikának kiemelt szerepe van 
ezen a területen, ösztönözte törekvését a biológusok fizi
kaoktatásának bevezetésére. Az atomenergia veszélyeit 
és előnyeit racionálisan megközelítő szemlélete ébresz
tette föl és állandósította a tanárok igényét a sugárvédel
mi és magfizikai továbbképzés iránt. A tanárhallgatók 
számára pályájukat meghatározó élményt nyújtanak a 
Paksra szervezett tanulmányi kirándulások. Az általa lét
rehozott csütörtök délutáni Ortvay-kollégiumok sokszínű 
hallgatósága, és az ott előadó nagy egyéniségek megha
tározóan hatottak a következő, negyedik tanszéki gene
ráció tagjainak, Rozlosnik Noéminek és Kürti Jenőnek 
szakmai fejlődésére.

Az informatikai eszközöknek a nyolcvanas évek első 
felétől beindult olcsóbbodása után egyre több figyelmet 
szentelt a fizikus- és fizikatanár-hallgatók informatikai 
oktatására. Ezt Csákány Antal meghatározó tevékenysé
gével alakították ki. Nem véletlen, hogy fizikus-hallga
tóként a kilencvenes évek és napjaink több jelentős in
formatikai vállalkozója élvezte a tanszékvezető személyes 
pártfogását, és kapott alkotási lehetőséget a tanszék la
borjaiban.

A egykori tanszékvezetői íróasztalon fekvő emlék
könyv külön legenda. A térbefeszülő alaktalan rezgés-

Kirándulás Paksra Wigner Jenővel
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Külföldi Nobel-díjas vendégek: Richard Feynman, Carlo Rubbia, John Bardeen, alattuk Sheldon Glashow, Tsung-Dao Lee, valamint Paul D irac

csomag dinamizmusából születő szimmetriát megjelenítő 
Varga Imre plasztika társaságában várja a neves előadó
kat, köztük nem egy Nobel-díjast. És jöttek szép szám
mal: P.A.M. Dirac, T.D. Lee, R.P. Feynman, J. Bardeen, 
S.L. Glashow, C. Rubbia, valamint J.B. Zeldovich, aki 
ugyan nem kapta meg a díjat, de a modern kozmológiá
ban maradandót alkotott. Mellettük (és a tanszékvezető 
szívében talán előttük) ott áll a II. világháború előtt és 
után szétszóródott magyar tudományos emigráció legna
gyobbjainak: Szent-Györgyi Albertnek, Wigner Jenőnek, 
Teller Edének, Bay Zoltánnak az aláírása. Velük még a 
hatvanas-hetvenes években kezdett levelezni, és nyerte 
meg őket előbb-utóbb a hazalátogatásra.

Ezt a személyes sugárzásából testet öltő tudományos 
külügyminiszteri feladatot, a számtalan személyesen vál
lalt szakértői és konferenciaszervező tevékenységet egy 
háromfős tanszéki mini-titkárság támogatta Hajdú Éva 
irányításával. Tanszékvezetésének 22 éve alatt közel tu
catnyi pályakezdő fiatal idegenforgalmi szervező képes
ségét fejlesztette és javította. A társaság ifjú tündérei 
közül némelyik a nagyszámban idelátogató külföldi fizi
kusok valamelyikének élettársaként mondott búcsút tan
székünknek.

A tanszék irányítása számára a független gondolko
dás és cselekvés lehetőségét adta meg. Ezt a szabadsá
got és felelősséget nem tartotta és ma sem tartja meg 
magának. Részesülhetnek belőle akár a legfiatalabb 
munkatársai is, ha van érdekes és fantáziára valló el
képzelésük. Amit ő sohasem vállalt, megtették tanítvá
nyai -  számos egyetemi és országos felsőoktatási veze
tői feladatot látnak el. Vállalkozó szellemük forrása az 
Atomfizikai Tanszék hierarchiamentes belső szabadsá
ga, és a tanszékvezető példája, aki értékmérőként kizá
rólag a teljesítményt ismerte el.

A sok eredeti arculatú kutatót nevelő, kutatóintézeti 
stílust közelítő tanszék folyamatosan hozott létre az új 
igényeknek megfelelő önálló profilú csoportokat. Az 
1992-ben megalakult tanszékcsoporti Információtechno
lógiai Laboratórium meghatározó egyéniségei egykori 
tanszéki munkatársai: Bagoly Zsolt, Csákány Antal és Mag ‘ 
Pál. Amikor kiderült, hogy különböző okok miatt, nem 
jöhet létre az ELTE Fizikai Intézete, akkor a megerősödött 
csoportok közül Vicsek Tamás vezetésével megalakult a 
Biológiai Fizikai Tanszék. Ez magához vonzotta a mole-
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kulafizikával foglalkozókat, és ma már önálló témakört és 
stílust képvisel a magyar tudományban. Három kollé
gánk, akik a klasszikus rendszerek összetett fizikai jelen
ségeit vizsgálták, a szintén újonnan alakult Komplex 
Rendszerek Fizikája Tanszékhez csatlakozott (tanszékve
zető Geszti Tamás).

Az Atomfizikai Tanszék ma összefogja az egykori tan
székvezetőhöz legközelebb álló témakörök, az elméleti 
részecskefizika és asztrofizika, valamint a nukleáris kör
nyezeti és anyagtudomány területén aktív kutatók tevé
kenységét. (Tanszékvezető Kiss Ádám, mb. tanszékveze
tő Patkós András). A tanszék azokban a témákban folytat 
oktató és kutató munkát, amelyekben volt vezetőjük ma 
is aktív: ő számította ki először a neutrínó tömegének 
asztrofizikai felső korlátját, és tette tanár-diák tömegmoz
galommá az ország radontérképének elkészítését.

Az új egységekben immár vezető szerepet játszanak a 
kilencvenes években a tanszék vonzáskörébe került kivá
ló fiatalok: Csabai István, Frei Zsolt, Horváth Ákos, Hor
váth Gábor, Horváth Viktor, Jánosi Imre és Tóth Gábor.

A legfiatalabbak közül eredményes külföldi posztdok
tori időszak után tért haza és újból az ELTE-n dolgozik 
Czirók András és Derényi Imre.

Marx György, az ELTE emeritus professzora továbbra 
is az Atomfizikai Tanszéken végzi több, mint ötven éve 
elkezdett kutatómunkáját, és tartja a hallgatókat ma is 
magával ragadó egyetemi előadásait.



A RELATIVITASELMELETTOL A BIOLÓGIAI FIZIKÁ IG
Vicsek Tamás

ELTE Biológiai Fizika Tanszék

Amikor először hallottam Marx professzort előadni, 
keveset értettem az egészből. Igaz, ez 36 évvel ezelőtt 
történt, én alig múltam 15 éves, és az általános relativitás- 
elmélet -  hiába volt az előadás briliáns -  még meghaladta 
a képességeimet. Érdekes, nagy idők voltak azok a hat
vanas évek, amikor a hazai tudomány legnagyobbjai a 
József Attila Szabadegyetem keretei között ismeretterjesz
tő előadásokat tartottak a gimnazistáktól nyugdíjasokig 
bezárólag sokféle érdeklődőt tartalmazó hallgatóságnak. 
Gyurka lelkesen, magával ragadóan ecsetelte a görbült 
tér titkait, és az elvarázsolt közönségből sokan -  közöt
tük néhány alig képzett hallgató is -  azzal az érzéssel 
ment haza, hogy megértették Einstein eredményeit.

A 60-as évek viszonyait mutatja, hogy nem ő volt az 
egyetlen kiemelkedő tudós, aki felvállalta az érdeklődők 
bevezetését a tudomány világába. Nagyszerű élmény volt 
például valószínűségszámítási érdekességeket hallani 
egyenesen Rényi professzortól. Különös, hogy bár csak 
gimnazisták voltunk, nagyon is ismertük a hazai tudós 
hírességeket, rendszeresen beszéltünk róluk, kicseréltük 
a pletykaszerű formában hozzánk eljutó, róluk szóló in
formációinkat. Élő legendák voltak (Gyurka már 35 éve
sen!), Jánossy Lajos TV sorozatát sokan nézték, egyéni 
stílusát gyakran kitárgyaltuk. Engem is magával ragadtak 
az izgalmas felfedezésről szóló tudósítások, Gyurka lobo
gó, intellektuális lelkesedése -  és fizikus lettem.

Akkor persze nem is gondolhattam, remélhettem, 
hogy idővel a közelébe kerülök, pontosabban, hogy ép
pen az Atomfizikai Tanszékre vet a sors, ahova 25 évvel 
később meghívott oktatni/kutatni. Ez többek között azért 
is volt speciális fejlemény, mert az a fajta absztrakció, 
amely például az általános relativitáselmélet, vagy a ré
szecskefizika mélyebb megértéséhez szükséges, és 
amelynek Gyurka mestere, egyetemi éveim után kevésbé 
vonzott, és nem is voltak eredményeim ezeken a terüle
teken. A hétköznapi jelenségek során megfigyelhető bo
nyolult alakzatok (hópelyhek, fák, turbulens áramlások) 
kialakulásával foglalkoztam. Ebben az irányban akkor so

kan kezdtek dolgozni a világban, Gyurka is érdeklődött 
iránta, ezért fontosnak érezte, hogy tanszékén képviselve 
legyen. Ezzel új, izgalmas, nagyszerű szakasz kezdődött 
az életemben, amiért külön hálás vagyok neki.

A fizika területén felbukkanó új eredmények, sőt, ku
tatási irányok iránti érdeklődését mi sem mutatja jobban, 
hogy már a 70-es években kezdeményezte a biofizikai 
orientációjú képzés kialakítását az általa vezetett Atomfi
zikai Tanszéken. Amikor aztán a 90-es évek közepén 
egyre nyilvánvalóbb lett, hogy a fizika potenciális alkal
mazási lehetőségei közül a biológiai kutatásokhoz való 
kapcsolódás különösen jelentőssé válhat, aktívan támo
gatta az általa korábban kialakított tanszék teljes átszer
vezését. Ezen mély megértésről tanúskodó, és egyéni 
szempontoktól mentes hozzáállása mellett jött létre az 
Atomfizikai Tanszék kollektívájának egyik feléből a Bio
lógiai Fizika Tanszék. Ennek vagyok most a vezetője, és 
ahogy visszatekintek az elmúlt 40 évre, úgy érzem, vala
hol törvényszerű volt, hogy az események így alakultak. 
Gyurka volt az, aki több ponton is, a maga megerősítő, 
vagy éppen finoman terelő módján, mindig a tudomány
ban rejlő érdekességekre koncentrálva, befolyásolta kör
nyezetének felfogását azzal kapcsolatban, hogy éppen 
mi is a fontos az aktuális fizikában.

így módosult aztán az Atomfizikai Tanszék eredeti 
profilja olyanná, hogy a biológiai és asztrofizikai motivá
ciójú kutatások szerepe jelentőssé vált. Gyurka érdeklő
dése az Univerzum iránt régóta sokak által ismert, de 
újabban a biológia (élet) és a Fizika határterületén folyó 
kutatásokhoz is több szálon kapcsolódik. Egyik kedven
ce lett a biofizikussá vált Szilárd Leó, és Gyurka maga is 
végez biofizikai vonatkozású vizsgálatokat a sugárzások
nak egészségünket befolyásoló hatásáról.

Most, 75. születésnapodon a Biológiai Fizika Tanszék 
minden dolgozója nevében tolmácsolom mindannyiunk 
szívből jövő jókívánságait. Köszönjük támogatásodat, és 
nagyon számítunk eddigi sikeres együttműködésünk 
folytatására.

MARX GYURKA ÉS KOPPENHÁGA ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

A hit költészet. A kvantumfizikában a hit a koppenhá
gai interpretáció. Marx Gyurkától megtanultam szeretni 
és tisztelni ezt a hitet és a benne hívő embereket. Nekem 
a sors a kétkedés lapjait osztotta, egy másik nagyhatású 
tanárom, a korán eltávozott Fényes Imre kezével. Meg
maradt azonban mellette tájékozódásul a koppenhágai 
iskola dogmájának édes mákonya, amelynek illata min
dig megragadott, valahányszor Marx Gyurkával kvantum- 
mechanikáról beszélgettünk. Amikor Gyurkát hetvenötö-

dik születésnapján köszöntöm, azt köszönöm neki, hogy 
mindig érdeklődéssel fogadta az övétől eltérő gondolatai
mat, nem a kereszteslovag kardját és pajzsát mutatva fe
lém, hanem korlátlan nyitottságot, ami elmúlt húsz évem 
túlnyomó részében a munkámat maximálisan segítő szel
lemi környezetet jelentette.

Bohr hallatlan zsenialitással ráérzett, hogy a klasszikus 
és a kvantumos világ viszonya egyrészt őrülten bonyo
lult, másrészt tisztázása a kvantumjelenségek óriási soka
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sága szempontjából teljesen fölösleges lehet. Ezért alkot
ta meg a koppenhágai interpretációnak nevezett dogma
rendszert: a kvantumfizika és a klasszikus fizika egymás 
mellett, egymástól függetlenül létezik, érintkezési pont
jaikon pedig véletlenszerű klasszikus események történ
nek, amelyek valószínűségét a kvantumos oldalhoz kap
csolódó Born-szabály szabja meg. Ilyen módon a ma
gunk klasszikus oldaláról nézve a kvantumelmélet csak 
az egymást követő véletlen események időbeli statisztiká
jának szemléltetése, egyfajta tükörvilágbeli folyamatokon 
keresztül. A világ furcsaságai közé tartozik, hogy ez az 
elfogulatlan szemmel nézve ugyancsak erőltetett dogma
rendszer „minden gyakorlati célra” (angolul: „for all prac
tical purposes”, a helyzettel elégedetlen néhai John Bell 
nyelvi leleménye szerint rövidítve „FAPP”, ami magyarra 
talán lököttnek fordítható) tökéletesen működik. Ezért 
aztán az elfogulatlan szemek nem nyüzsögnek a fizikus 
közösségen belül: egy fizikus többnyire hozzáalakítja a 
lelkét Koppenhága igazságához.

Miért szép a koppenhágai interpretáció és miért lehet 
benne mégis kételkedni? Szép a hallatlan célszerűsége, 
hiszen ez volt záloga a kvantumelmélet nyolcvanéves 
sikertörténetének, költőiségéről pedig a velünk élő filo
zófusok sokasága tanúskodik. Kételkedni pedig most 
már mégiscsak itt van az ideje, miután az utóbbi évtize
dek hallatlanul hatékony kísérleti és elméleti eszközök 
sokaságát adták a kezünkbe, amivel talán sikerülhet be
nézni a porfogó óriási szőnyeg alá.

A kérdések kérdése az, hogy ha igaz a kvantumme
chanika, akkor miért létezik klasszikus fizika, és hol az 
átmenet a kettő között? Az alapító atyák első válasza a 
kváziklasszikusnak is nevezett WKB-közelítés volt: na
gyon rövid hullámok határesetében a kvantummechanika 
úgy megy át klasszikus mechanikába, ahogy a hullámop
tika megy át geometriai optikába az eikonál-egyenletnek 
megfelelően. Az utóbbi évek fizikája számos példát mu
tatott fel rá, hogy ez álmegoldás: a mezoszkopikus rend
szerek sokasága az ioncsapdáktól a félvezető nanostruk- 
túrákig messze a WKB-közelítés érvényességi körén belül 
működik, mégis gazdag kvantumjelenségeket mutatva: a 
kulcs biztosan nem a hullámhossz.

A valódi kulcsok egyike minden bizonnyal a koheren
cia: amíg elektronok, atomok, molekulák (manapság 
akár óriási fullerénlabdák) két részhulláma interferálni 
képes, addig kétségkívül a kvantummechanikáé a szó a 
jelenség leírásában. A koherenciaképesség megőrzésé
nek és elvesztésének az utóbbi egy-két évtizedben kifi
nomult és számos kísérleten ellenőrzött elméleti kerete 
alakult ki: a dekoherencia elmélete, amelyet a német 
Hans Dieter Zeh indított útjára és a PR-képességekben is 
bővelkedő amerikai-lengyel Wojciech Zurek tett népsze
rűvé. Az elméletet iparszerűen használják intenzív lézer
terekben lejátszódó koherens kvantumoptikai folyama
tok leírásától a kvantummechanikai mérési folyamat rész
leteinek elemzéséig sokféle területen.

A dekoherencia elmélete kétségkívül fontos lépés a 
kvantumelmélet és a minket körülvevő világ kapcsolatá
nak megértésében, és ez némiképpen érthetővé teszi, 
hogy a szűkebb területen kívülálló nagyon okos emberek 
is néha hajlamosak a végső megoldást látni benne. Amit

azonban ez az elmélet nem világít meg, az a véletlensze
rűség eredete. Akik erre ráéreztek és fontosnak érezték, 
oda jutottak, hogy jobb híján fenomenologikus módon, 
kézzel tegyék be az elméletbe egy véletlen hatásokat 
generáló mélyebb szint létezését; ezeket az elméleteket 
az olasz Ghirardi-Rimini-Weber hármas neve fémjelzi. 
Persze szebb lenne, ha a véletlen már a belátható dinami
kai szinten, átlátható módon jönne létre.

Hogy a véletlenszerűségnek dinamikai eredete van, az 
megint csak a Koppenhága-hívők rosszallásával találko
zik, ezzel szemben a klasszikus káoszon nevelkedettek
nek természetes módon jut eszükbe. A kérdés újra a 
klasszikus-kvantumos határ természete: lehetséges-e, 
hogy a véletlenszerűség már a klasszikus oldalon generá
lódik, de a kvantumos oldal vezérlése alatt?

Ahhoz, hogy ez a vezérlés a kvantummechanikai amp
litúdóból valószínűséget hozzon létre, az amplitúdót 
Born halhatatlan szabálya szerint négyzetre kell emelni, 
ami akárhogy is nézzük, nemlineáris művelet, így sérti a 
szuperpozíció elvét. Nem furcsa? A Born-szabályt is tar
talmazó dogmában van helye a nemlineáris, műveletnek, 
a dinamikában pedig nem! Nem vagyunk egyformák: 
nekem ez bizony kemény ellentmondás.

A Marx Gyurka védőszárnyai alatt eltöltött években 
sokszor éreztem úgy, hogy talán látok valami kiutat. Most 
a helyzet rosszabb: most úgy gondolom, hogy tényleg 
megvan a kiút. Ha jól gondolom, a helyzet kulcsa a gravi
táció. Magyarországon ennek a gondolatnak bőséges 
előzményei vannak, de eddig rutinszerűen a Ghirardi- 
Rimini-Weber-fenomenológia csapdájába vezetett. Sze
rintem ez elkerülhető, ha nem kívánunk lehetetlent a 
gravitációtól: ő arra gyenge, hogy egy kettéhasadt hul
lámcsomagot összeugrasszon, de arra elég erős, hogy 
megakadályozza a kettéhasadást.

Ha a klasszikusan inhomogén állapotok egy inflációs 
univerzum fluktuációiként jönnek létre (most jut eszem
be: az inflációról Marx Gyurka egyik vendégének szemi
náriumán hallottam először!), a gravitációnak más dolga 
sincs, mint ezt egybetartani: ez az önfenntartó klasszikus- 
ság gondolata. A szétfolyástól megóvott hullámcsomagok 
képessé válnak kiaknázni a klasszikus mechanika vélet
lent generáló adottságait.

Ehhez azonban ki kell lépnünk a koppenhágai dog
mából. A kvantumállapot materializálódik: a lokális tö
megsűrűség operátorának várható értékét el kell fogadni 
igazi tömegsűrűségnek, kvantumos fluktuációk nélkül. 
Ez a gravitáció forrása, így ebben a képben a metrika 
nem fluktuál csak úgy magától, csupán akkor, ha az 
anyag mozog. Ugye ez nem hátrány? A következményei 
pedig jótékonyak: a sima kvantumvilágból zökkenők és 
rejtélyes kollapszusok nélkül jutunk át a göcsörtösebb, 
de gyerekkorunktól fogva jól ismert klasszikusba.

A születésnapi cikkre való felkérés akkor érkezett, 
amikor időm nagyrészét éppen a fentiekről írott cikk 
publikálásával töltöm. Álmom az, hogy talán most sikerül 
békésen elbúcsúzni a koppenhágai romantikus abszurd
tól: szép volt, emléknek még szebb lesz. Akárhogy folyta
tódjék a meccs, bízom benne, hogy Marx Gyurka figyelni 
fog a játékra, és érezni fogja, hogy az eredmény az ő sze
mélyes ügye is. Boldog születésnapot!
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NUKLEÁRIS MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA TILTOTT  

ÉS VESZÉLYES ANYAGOK ÉSZLELÉSÉRE
Csikai Gyula

DE TTK Kísérleti Fizikai Tanszék 
MTA ATOMKI, Debrecen

Előzmények

Az elmúlt néhány évben végzett felmérések adatai azt 
mutatják, hogy világszerte jelentősen növekszik mind a 
tiltott anyagok (kábítószerek), mind a személyeket is ve
szélyeztető robbanószerek, főleg az aknák elterjedése. 
Jellemző adat, hogy több mint 60 millió akna került elhe
lyezésre 62 országban, amelyekből jó néhány található 
Európa területén is. A szétszórt aknák évente mintegy 26 
ezer személy halálát vagy sebesülését eredményezik, me
lyek 80%-a a civil lakosságot érinti. Az aknamentesítésre 
használt szokásos módszerek, mint például a fémkereső 
detektorok, vagy a kutyák alkalmazása nagyon lassú és 
nem sikeres, különösen a plasztik robbanóanyagok észle
lésénél. A kábítószerek tonnaszám történő vándorlása öt 
kontinens között kézicsomagokban, kargó-konténerek- 
ben, repülő- és hajórakományokban az ellenőrzést szinte 
lehetetlenné teszi. Például az USA vámhatóságai évente 
125 millió teher- és személykocsit, 450 ezer kereskedelmi 
repülőt, 100 ezer hajórakományt kezelnek. Ezek legalább 
10%-ának átvizsgálása a gyors, automatikus és roncsolás- 
mentes módszerek alkalmazását igényli. Az előzetes vizs
gálatok szerint a nukleáris módszerek alkalmasnak látsza
nak mind az aknákban lévő robbanóanyagok azonosításá
ra, mind a különböző szállító eszközökben található rob
banó- és tiltott anyagok kimutatására. Ebből kiindulva, a 
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) 1999-ben egy 
nemzetközi koordinált programot kezdeményezett meg
bízható nukleáris detektálási módszerek kidolgozására, 
amelybe a debreceni kutatókat is bevonták. Ezt megelőző
en a Magyar Tudományos Akadémia által 1998-ban elindí
tott diszciplína-viták során, a Fizikai Tudományok Osztá
lyának Környezetfizikai Bizottsága Marx György vezetésé
vel megfogalmazta az ezredfordulón e téren végzendő 
feladatokat, amelynek kiemelt részét képezi a kiterjedt 
anyagminták roncsolásmentes, on-line kémiai elemanalí
zise nukleáris módszerekkel (Fizikai tudományok az ez
redfordulón, MTA, Budapest 2000). A megfogalmazott te
endők a következő alkalmazásokkal kapcsolatosak:

1) Erőművi szenekben a hidrogén, szén, nitrogén és 
oxigén (H, C, N, O) mennyisége a fűtőértékre, kén és 
klór a környezetszennyező hatásra, a szilícium, kalcium 
és vas a hamutartalomra vonatkozólag ad felvilágosítást.

2) Talajokban és felszíni vizekben a mérgező arzén-, 
kadmium-, higany-, ólomtartalom (As, Cd, Hg, Pb) isme
rete szükséges.

3) Szállító eszközökben a H, C, N, O elemek mennyi
ségének mérésével a C/O, C/N, H/C atomarányok hatá
rozhatók meg, amelyek amint az az 1. ábrán látható a 
veszélyes és tiltott anyagokban (robbanószer, kábítószer) 
jelentősen különböznek a rejtő anyagra jellemző ará

nyoktól, amire az észlelési módszer épülhet. Néhány tipi
kus kábítószer, illetve robbanóanyag kémiai összetétele a 
következő: kokain (C17H2,N04), morfin (C17H,yNO,), he
roin (C21H23NO,), heroin hidroklorid (C2iH24NO,C1); nitro- 
glicerin (C3H,N,09), TNT (C7H,N3Of>), RDX (C3H6N60 6), 
tetril (C7H,N,Oh), ammóniumnitrát (N2H40 3) és fűtőolaj 
keveréke. A kábítószereknél a C/O ~ 4, amely érték a 
rejtő anyagok esetén csupán 1-2 között van, míg a rob
banóanyagoknál < 1, azaz a különbség szignifikáns. A 
robbanószerek azonosítására a C/N arány mérése kínál jó 
lehetőséget, de a N megbízható detektálása talajkörnye
zetben még nem megoldott. A plasztik robbanószerek 
zöménél a hidrogénatom-arány viszonylag magas, 24- 
35% közötti, ami lehetővé teszi a neutron-termalizációs 
detektorok alkalmazását, vagyis a termikus neutronok 
reflexiója révén a talaj felszínén az anomália észlelését. A 
hidrogén kimutatására a szokásos elektromágneses akna
keresők nem alkalmasak.

Kiterjedt közegek ( »  kg), ( -  m3) roncsolásmentes, on
line elemanalízisére a könnyű elemek tartományában 
ígéretesnek látszik a rugalmasan vagy rugalmatlanul szórt 
gyors neutronok és az általuk indukált kemény gamma
sugarak detektálása, valamint a termikus és az epitermi- 
kus neutronok mérése. A H, C, N, O, Cl esetén az ajánlott 
reakciók a következők: H(n,n)H, ‘H(w,y)2H, = 0,36 pj,
,2a n ,ríy ), Ef = 0,71 pj, HN(n,y)lsN, Ef = 0,85 pj, 
u'0(n,n'y), 4  -  0,98 pj, 35Cl(n,y)*Cl, £; = 0,31 pj. 
Aknák esetén a talajtól eredő háttér mérésére például a 
2KSi(n, ny), Ef = 0,28 p j magreakció alkalmazható. A 
nukleáris módszerek kidolgozására irányuló programot a 
NAÜ mellett az EU-5, az USA Energiaügyi Minisztériuma, 
az USA Védelmi Minisztériuma és általában a nemzeti 
kutatási alapok is kiemelten támogatják.

1. ábra. Kábítószerek, robbanó- és ártalmatlan anyagok elemösszete
vőinek atomarányai.
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E„(MeV)

2. ábra. Pu-Be forrás neutronjainak visszaszórási spektrumai (EBS) -  
170° szögnél és az R(E„) függvények C, N és O mintákra.

Nukleáris észlelési módszerek

A robbanóanyagok és a kábítószerek fő elemösszete
vői (H, C, N, O) azonosak, de az alkalmazható észlelési 
és beazonositási módszerek a mennyiségüktől és a kör
nyező anyagok összetételétől jelentősen függnek. A neut
ronokra alapozott módszerek a következők: 1) Termikus 
Neutron Analízis CTNA), amely a neutron befogást követő 
gamma-sugárzás detektálására épül (H, N, Cl); 2) Pulzált 
TNA, a befogási gamma-sugarak időfüggésének mérése; 
3) Gyors Neutron Analízis (FNA), a neutronok rugalmat
lan szóródásában keletkező karakterisztikus gamma-su
garak detektálásával (C, N, O, Si); 4) Pulzált FNA, a gam
ma-detektor idő-kapuzásával a minta 3-dimenziós analí
zise végezhető el; 5) Társult Részecske Képalkotás (API), 
amelynél a 2H(d,n) és a *H(cl,n) reakciókban keletkező 
1He, illetve '‘He részecskék koincidenciája az ( n, n'y) 
folyamatból eredő gamma-sugarakkal a kölcsönhatás 
helyének meghatározását teszi lehetővé (a sebesség 5 
cm/s neutronokra és 30 cm/s gamma-sugarakra). A két 
reakció alkalmazása növeli a módszer érzékenységét, 
mivel a C és O esetén az (n,n'y) folyamatot a D-D neut
ronok 0,48 p j energiája nem hozza létre; 6) Pulzált Neut
ron Visszaszórás (PNB), amelynél a rugalmasan vissza
szórt neutronok repülési-idő-spektaimának (TOF) méré
se alapján a C, N, O elemek helye és koncentráció elosz
lása határozható meg a vizsgált mintában; 7) Pulzált 
Gyors-Termikus Neutron Analízis (PFTNA) esetén a ru
galmatlan szórásból (n ,r íy), a neutron befogásból (n,y) 
és a magreakciókból (n,xy) származó gamma-sugarak 
mérése alapján a különböző elemek koncentrációja és 
atomaránya H/C, C/N, C/O, N/H, Cl/O határozható meg 
(Fizikai Szemle 2001/5-6); 8) Neutron Abszorpció (NA), 
amelynek alapja, hogy a mintán átment széles neutron- 
energia-spektrum tükrözi az egyes elemek karakteriszti

3 ábra. A PELAN geometriai elrendezése és a gamma-sugarak mért 
relatív intenzitásainak távolságfüggése a H, C és O elemekre.

kus rezonanciáit; 9) Neutron Radiográfia-NAA (NR-NAA) 
egy kombinált módszer a képalkotásra és a robbanó
anyag vagy kábítószer azonosítására az aktivációs analí
zis révén; 10) Rugalmasan Visszaszórt Neutronok Spekt
ruma (EBS), amelynek lényege, ahogy a mintára egy szé
les neutronspektrumot ejtve például Pu-Be, Am-Be vagy 
2,2Cf forrásból, a visszaszórási spektrum tükrözi a rugal
mas neutronszórási hatáskeresztmetszetek, 0,.:,(E„) ener
giafüggésében lévő különbségeket a C, N és O esetén. 
Ezen Debrecenben kidolgozott módszerrel kapott EBS- 
spektrumot szemléltet a 2. ábra. A felsorolt módszerek 
közül a PFTNA elven működő PELAN eszköz a legkidol
gozottabb, amelynek geometriai felépítése a 3- ábrán 
látható. Jóllehet a gyors neutronok és a kemény gamma
sugarak áthatolóképességen nagy, de a forrás-minta-de- 
tektor geometriai viszonya miatt az intenzitás kicsi még a 
jó hatásfokú BGO gamma-detektor esetén is. Ezt jól tük
rözi a 3- ábrán a C, O és H elemektől eredő gamma-su
garak intenzitásának detektor-minta távolságfüggése.

További kutatási igények és eredmények

A NAÜ, az 1999 novemberében Zágrábban tartott 
szakértői tanácskozásán az alapvető kutatási témákat a 
következőkben fogalmazta meg: 1) A sugárforrások 
megválasztása a humanitárius aknamentesítésre. 2) A 
detektorok megválasztása. 3) A forrás-detektor elrende
zés optimalizálása. 4) A detektorjelek azonosítására és 
feldolgozására alkalmas szoftver- és hardver-rendszerek 
kidolgozása. 5) A mérőrendszerek ellenőrzése akna
utánzatokkal. 6) Az eszközök helyszíni, azaz élesben 
történő ellenőrzése. 7) Az új nukleáris eszközök kivite
lezése és rutinszerű alkalmazása a humanitárius akna-
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4. ábra. Hordozható neutron (kézben) és elektromágneses detektorok, 
akna utánzatokkal,

mentesítésben. Ezen kutatási leiadatok elvégzését 
igényli a tiltott és veszélyes anyagok kimutatására alkal
mas módszerek és eszközök kidolgozása is. Az l)-4 ) 
pontokra vonatkozó feladatokat a WKU-API (USA) és 
Debrecen együttműködésben nagyrészt elvégeztük, 
illetve rámutattunk a korlátokra és a további teendőkre 
(Appl. Radiat. Isotopes 54 (2001) 967). Az 5) és 6) pon
tokban foglaltak teljesítése folyamatban van. A szállító 
konténerek ellenőrzésére a határállomásokon nagy 
gyorsítók, erős sugárforrások és komplex mérőberende
zések egyaránt alkalmazhatók, míg ezekre terepi viszo
nyok között nincs lehetőség. Laboratóriumi körülmé
nyek között meghatározhatók azonban a fent ismerte
tett nukleáris módszerek optimalizálásához szükséges 
fizikai paraméterek.

Több helyen (Cape Town, Debrecen, Delft, Legnaro) 
kidolgozásra került egy hordozható neutron termalizá- 
ciós szonda (NTS), amely egy kis neutronforrást (Am- 
Be, 252Cf) és BF„ 3He vagy r’LiI neutron-detektort tartal
maz a plasztik aknáktól eredő anomália észlelésére. 
Mivel a plasztik aknák is tartalmazhatnak kevés fémet, 
ezért az NTS és az elektromágneses szonda alkalmazása 
kombináltan történik. A 4. ábrán bemutatott ezen esz
közöknél, az érzékenység és térbeli feloldás ellenőrzé
sére részletes vizsgálatok történtek. A forrásból kiinduló 
neutronok lassulását és reflexióját a minta és a környe
zete együttesen határozza meg, ezért ennek jellemzésé
re bevezettük a neutronreflexiós hatáskeresztmetszet 
koncepcióját, amelynek ismeretében megadtuk az ele
mekre és a különböző vegyületeikre a hidrogén-ekviva
lens értékeket (Appl. Radiat. Isotopes 50(1999) 487, 52 
(2000) 93).

A termikus neutronok reflexiójában észlelt anomália 
okának felderítésére az objektum elemösszetételét kell 
meghatározni a már ismertetett nukleáris módszerek va
lamelyikével. Az atomarányok pontos meghatározása

igényli a kiterjedt közeg adott pontjában a neutron flu- 
xussűrűség-spektrum ismeretét, a $ ( £ , / )  függvényt, 
amelyet Monte-Carlo (MCNP-4A, MCNP-4B) számítással, 
vagy a sokfóliás aktivációs módszerrel határozhatunk 
meg. Ez utóbbihoz a dozimetriai reakciók gerjesztési 
függvényének pontos ismerete szükséges különösen az 
alacsony energiás tartományban (E„ < 0,5 pj). Ezen függ
vények pontosítására NAÜ-szerződés keretében évtize
dek óta folynak vizsgálatok Debrecenben, legutóbb az 
ll5In(n,Y) reakcióra a 3,8-10'3 < E„ < 0,5 p j tartomány
ban. A kiterjedt közegeken átment neutronok fluxussűrű- 
ség-spektrumát nemcsak számítással, hanem az NE213 
folyadékszcintillátorra alapozott proton-meglökéses 
spektrométerrel mértük meg különböző anyagokra 20 
cm vastagságig a 252Cf, Pu-Be, 2H(d,n), 9BE(d,n), TiT 
forrásokból származó neutronokra.

A fluxussűrűség-spektrum <!>(£„, r) és a a(E„) hatáske- 
resztmetszet-függvények ismeretében mind a differenciá
lis, mind az integrális reakciósebességek, R(En) a kiter
jedt objektumra átlagolva, vagy annak bármely pontjára 
és ezeken keresztül az adott detektálási módszer érzé
kenysége meghatározhatók. Az integrális reakciósebessé
get az objektum vagy a közeg vastagságának, x  függvé
nyében, a 0,2 pj < E„ < 2,4 pj energiatartományban, a 
következő kifejezés adja:

R(x) = j<t>(En,x)o(E 'l)d E n,

(1)

ahol ^<&(En,x  = 0) d En = 1
L

Azt találtuk, hogy az R(x) függvény exponenciálisan 
csökken a minta vastagságával, ami a kiterjedt közegek 
megbízható átvilágítását jelentősen korlátozza.

A C/O atomarány meghatározásánál bizonytalanságot 
eredményez az (n ,ríy) reakcióban keletkező gamma
sugarak szögeloszlásának pontatlan ismerete az O ese
tén. Vizsgálataink szerint a PELAN elrendezésben a 
l2C(n, r í j )  folyamatból származó 0,71 p j energiájú gam
ma-sugarak szögeloszlása anizotrop és szimmetrikus 90°- 
ra, amely jól leírható a következő összefüggéssel:

= i  +0,6 sin2 (2 6). (2)
M 90°)

A PELAN elrendezésben a 10 gs hosszú neutronimpul
zus alatt érkezett összes gamma-sugarat mérjük, vagyis a 
direkt- és a közbenső magfolyamatokból eredők össze
gét, mivel n -y koincidenciát nem alkalmazunk.

Debrecen-Tsukuba (Japán) együttműködésben sike
rült a termikus neutron-perturbációs faktor meghatározá
sára olyan módszert kidolgozni, amely lehetővé teszi a 
-kg  tömegű minták roncsolásmentes elemanalízisét, azaz 
például egy konzervdobozba zárt tiltott anyag kimutatá
sát. Ennek az epitermikus neutronenergia-tartományra 
történő kiterjesztése folyamatban van.

A jelen munkát az OTKA T 037190, a Nemzetközi Atomenergia Ügy
nökség (No. 10886/RO) és az EC JRC-Geel IRMM (CCR 478519) kutatási 
szerződések keretében támogatja.
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UJ EREDMÉNYEK AZ ÜSTÖKÖSÖK FIZIKÁJÁBÓL
Szegő Károly

KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet

Az üstökösök első fizikai modelljét 1950-ben alkotta 
meg F. Whipple, közkeletű nevén ez az üstökösök „pisz
kos hógolyó” modellje. E szerint az üstökösök a Nap
rendszer távoli vidékein keletkeztek, igazából a Naprend
szer ősanyagának maradványai, olyan por-jég kondenzá
ciók, amelyek valamilyen ok folytán nem épültek be a 
nagyobb testekbe. E kondenzációk a távoli vidékeken 
nagyobb, kilométer méretű testekké, hógolyókká tömö
rültek. Gravitációs perturbációk hatására e hógolyók (az 
üstökösök magjai) bejutnak a Naprendszerbe, a jég a nap 
melegének hatására szublimálni kezd, és mivel a gáz gra
vitációsan alig van kötve a maghoz, nagy távolságra eljut 
tőle, magával ragadva a befagyott port. Ez a gáz-por- 
elegy alkotja az üstökösök magját körülvevő, a Földről 
megfigyelhető kómát.

Whipple modellje globálisan jól írja le hogyan is mű
ködnek az üstökösök, mégsem könnyű erre alapozva 
egy matematikailag pontos, háromdimenziós, időfüggő 
fizikai modellt kidolgozni. Ezt sokáig a számítástechnika 
korlátozta, ma inkább tudásunk fehér foltjai az akadá
lyok. Mégis, az utóbbi időben a Jean-Francois Crifo által 
vezetett csoport (melynek e cikk szerzője is tagja) jelen
tős előrehaladást ért el egy háromdimenziós modell k i
dolgozásában, ezt ismertetem az alábbiakban.

A modellünk azonban csak a fizikai működés modell
je, az üstökösök kémiáját nem tartalmazza. E kémia 
pedig nagyon meglepő kérdéseket vet fel többek között 
a bioasztronómia területén, ez Marx György érdeklődését 
is felkeltette, mert izgatja az vajon az üstökösök hordoz
nak-e életet, szerves anyagokat. Marx György a Nemzet
közi Asztronautikai Akadémia (IAA) tagja, és sokáig alel- 
nöke volt a Nemzetközi Asztronautikai Szövetségnek 
(IAF). Egyik kezdeményezője volt, hogy a Nemzetközi 
Csillagászati Unió Bioasztronómiai bizottságot hozzon 
létre, ennek sokáig alelnöke és elnöke is volt. Véleménye 
szerint „a bioasztronómia olyan tükör, amely hozzásegít 
sajátmagunk megismeréséhez is, ahhoz, hogy megismer- 
jü k  helyünket és szerepünket a Földön”. E bizottság 1987- 
ben Magyarországon tartotta kongresszusát, ennek egy 
része az üstökösökkel, az üstökösök által esetleg hordo
zott biológiai információkkal foglalkozott. Marx György 
mindig aktívan támogatta a hazai üstököskutatásokat. 
Mindez indokolja, hogy 75. születésnapja alkalmából az 
üstököskutatás újabb eredményeivel köszöntsük őt.

Az általunk javasolt modell feltevéseinek világossá 
tétele érdekében alkalmazzuk e gondolatmenetet a 
Halley-üstökösre, amikor az épp 1 csillagászati egység 
távolságra van a Naptól. Az első kérdés amit meg kell 
válaszolni, hogy mennyi meleget is kap az üstökösmag a 
Napból. A válasz azért nehéz, mert a Nap fényének és 
melegének az üstökös felszínére jutó részét a magot kö
rülvevő por egyrészt csökkenti, másrészt növeli is, hiszen 
a kiterjedt kómából visszaverődik a meleg a felszínre. 
Monte-Carlo-számítások azt mutatják, hogyha a porkóma 
nem tűi sűrű, akkor ez a két hatás nagyjából kiegyenlíti

egymást. Jobb híján mi elfogadtuk, hogy ez a kiegyenlítés 
lokálisan is igaz a napsütötte oldalon. Az árnyékos olda
lon csak a porkómából visszavert hő melegíti a felszínt.

A második kérdés az, hogy mi történik a felszínre érő 
hővel. Ennek egy része visszaverődik, a visszavert hő 
mennyiségét az albedo értéke mutatja meg; ez mérések
ből ismeretes, körülbelül 2-4%. A hő egy másik része a 
Stephan-Boltzmann-törvény szerint, a felszíni átlaghő
mérséklet negyedik hatványával arányosan kisugárzódik 
a világűrbe. A maradék hő melegíti az üstököst, és páro
logtatja a jeget. Az, hogy végül is mennyi hő jut a jég pá
rologtatására, a felszín tulajdonságaitól függ. A felszín 
szerkezetéről jelenleg semmilyen kísérleti információnk 
sincs, így a modellezésnek tágak a határai. A felszíni mo
dellek fizikai komplexitása, kémiai összetevői, matemati
kai kidolgozottsága nagyon eltérő; ezért ezt a kérdést 
egyelőre nyitva hagyjuk, és áttérünk a felszín feletti tarto
mány vizsgálatára.

A Naptól 1 csillagászati egység távolságra minden 
négyzetcentiméterről mintegy 1017 gázmolekula hagyja el 
a felszínt másodpercenként, közel lokális hangsebesség
gel. Mivel a jég szublimálási hőmérséklete itt körülbelül 
210 K, a gáznyomás mintegy 10'3 Hgmm a felszínen. A 
pontosabb analízis azt mutatja, hogy a szabad úthossz 
elég kicsi, ezért a gáz mozgását a hidrodinamika egyenle
teivel lehet leírni, a magtól körülbelül 10-100 üstökös
sugár távolságig. Ez alól kivételt képez egy határréteg a 
felszín felett, ott ugyanis a gázmolekulák eloszlása távol 
van a Maxwell-eloszlástól, mert kezdetben a molekulák 
csak a felszíntől felfelé mutató sebességkomponenssel 
rendelkeznek. A határrétegben az ütközések hatására 
alakul ki a Maxwell-eloszlás. A kiáramló gáz folyamato
san gyorsul (termikus energiája rovására) és magával 
ragadja a jégből kiszabaduló porszemeket.

A porszemcsék mozgásának leírása nem egyszerű. A 
porszemcsék közötti ütközések nagyon ritkák, ezért nem 
nyilvánvaló, hogy egy ilyen anyag leírható-e a hidrodina
mika egyenleteivel. Mivel a porrészecskék egymással 
gyakorlatilag nem ütköznek, nincs ok, hogy Maxwell- 
eloszlást kövessenek, és így a por hőmérséklete sem ér
telmezhető a szokásos módon. (A porszemcsék, mint 
mikroszkopikus testecskék, persze rendelkeznek felszíni 
hőmérséklettel, de ennek nincs köze a véletlenszerű 
mozgásból származtatott hőmérséklethez.) A porszem
csék ütköznek a gáz molekuláival. Ez az ütközés nem 
tekinthető rugalmasnak, sőt a gáz egy ideig ott is ragad
hat a por felszínén. Az ütközések során végbemenő ener
gia- és impulzusátadási folyamatokat gömbalakú por
szemcsékre Probstein dolgozta ki, elhanyagolva, hogy a 
por impulzusmomentumra is szert tehet. Az ez alapján 
végzett számítások azt mutatták, hogy a por a gáz impul
zusának mintegy 10%-át, energiájának mintegy 1%-át 
veszi át. Ezért a por mozgásának jó leírását adja az direkt 
Monte-Carlo-módszer, amikor is a gázban a por, mint 
próbarészecske mozog az ütközések hatására, nem visz-
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szahatva a gázra. Ilyen számítás a gyakorlatban azonban 
csak kevés részecskére végezhető el, azaz esetünkre már 
nem alkalmazható. Ellentmondásmentes az a leírás is, 
amikor a port zéais-hőmérsékletű folyadéknak tekintik, 
és a por hőmérséklete a kómában állandó (azaz a por 
sebessége nem bomlik szét haladási és véletlenszerű se
bességre, a por sebessége mindig haladási sebesség, és a 
„véletlen” sebessége mindig nulla marad). A porszem
csék leírásának még egy további nehézsége van: a külön
böző tömegű porszemcsék nem tekinthetőek azonos 
folyadékhoz tartozónak. így a gyakorlatban a por sok 
„folyadékosztályba” sorolandó. A megfigyelések azt mu
tatják, hogy a kómában a porszemcsék szétesnek (mert 
az esetleg beléjük fagyott gáz repülés közben szétrob
bantja őket, vagy mert a napfény hatására felmeleged
nek, és a hőtágulás hatására porlódnak tovább), azaz a 
porszemcsék a különböző porosztályok között vándorol
nak. Ez matematikailag olyan komplikációt jelent, amit 
még nem sikerült kezelni, mert a por fragmentálódásá- 
nak fizikai modellje hiányzik.

A felsorolt nehézségek ellenére a kóma vizsgálható 
egy olyan hidrodinamikai modell segítségével, amelyben 
a gáz képezi az egyik folyadékot, a porrészecskéket 
pedig azonos tömegűnek kezelve, egy másik, zérus hő
mérsékletű folyadék írja le. A két folyadék kölcsönhatá
sát pedig Probstein modellje adja meg.

A fizikai folyamatok modellezésére hosszú ideig egy
dimenziós (sugárirányú) modelleket használtak, arra 
koncentrálva, hogy a fizikai folyamatokat az eddig is
mertetetteknél pontosabban írják le. Intuitíve természe
tesnek tartották, hogy ott erős a porrészek áramlása, 
ahol erős a gázáramlás. Az első kétdimenziós modellek 
a nyolcvanas évek közepén születtek meg, és azt az 
érdekes eredményt hozták felszínre, hogy a por nem az 
erős gázáramlást követi, hanem a gázban kialakuló 
nagy gradiensek mentén koncentrálódik. Noha ez a fö l
di szélcsatorna kísérletekben is így van, ha az áramlásba 
finom füstöt fújnak be, az eredményt a csillagászok erős 
hitetlenkedéssel fogadták. Közülük sokan ragaszkodtak 
ahhoz az egyszerű képhez, hogy a porakkumulációk ott 
figyelhetőek meg, ahol a gázkiáramlás erős; innen is 
származik a porakkumulációk neve: por-jetek, azaz 
por-kilövellések. Sőt, erre építették a felszín modelljét 
is, feltételezve, hogy a felszínen aktív és inaktív terüle
tek váltogatják egymást, az aktív régiók ott vannak, ahol 
a por-jetek megfigyelhetőek. A kétdimenziós modellek 
eredményeit inkább matematikai furcsaságnak, mint az 
igazság magjának kezelték.

Ezzel épp ellentétes álláspontot képvisel csoportunk: 
szerintünk a por-kilövellések nem a felszíni inhomogeni
tásoknak, hanem a gázdinamikának a következményei, 
aminek egyik meghatározó eleme a mag felszínének to
pográfiája.

Állításunk bizonyítása azonban korántsem volt egy
szerű: szükség volt hozzá az üstökösmag háromdimen
ziós modelljére, egy háromdimenziós por- és gázdina
mikai modellre, a határfeltételek koherens kezelésére, 
és olyan megfigyelési eredményekre, amely segítségé
vel a modell igazolható (vagy cáfolható). A munka ele
jén csak egy üstökös alakja volt ismert, a Halley-üstökös

magjáé, amelyet a VEGA-misszió során gyűjtött képek 
alapján rekonstruáltunk (ma már a Borrelly-üstökös 
alakja is részben ismert). A Halley-missziók szolgáltat
ták a megfigyelési eredményeket is. A VEGA-űrszondák 
műszereinek jelentős hányada Magyarországon készült. 
A KFKI-RMKI-ban tervezett és épített televíziós rend
szer adott a történelemben először közelképeket egy 
üstökös magjáról.

A koherens határfeltételek azonban azt is jelentették, 
hogy szükség volt az üstökös felszínének valamilyen 
modelljére. Térjünk vissza tehát a felszín modellezésé
re. A modellek egy része éppen azt a célt tűzte ki, hogy 
milyen fizika-kémiai mechanizmus eredményezhet 
aktív és inaktív felszíni tartományokat. Egyes modellek 
vizsgálják, hogy milyen kémiai anyagok jelenléte teszi 
lehetővé, hogy a kozmikus sugárzás hatására polimeri- 
záció útján alakuljon ki inaktív rétegben az évmilliók 
alatt, miközben az üstökösök a Naprendszer távoli tar
tományaiban tartózkodnak. Más modellek abból indul
nak ki, hogy az üstökös anyaga vízbe fagyott por, és 
különböző hővezetési, hőátadási mechanizmusokat 
feltételezve vizsgálják a kilépő gáz, a magával sodort és 
a felszínen maradó por hatását az üstökös aktivitására. 
A hőháztartás lehetővé teheti, hogy az aktivitás nap
nyugta után ne azonnal szűnjék meg. Fejlettebb model
lek figyelembe veszik, hogy a vízjég többféle fázisban 
(amorf, kristályos) lehet a felszín közelében, és azt is, 
hogy a megfigyelések szerint a vízjég mellett a CO-jég is 
fontos szerephez jut. A felszínt porózusnak tekintik, és 
a gáz a pórusokon keresztül áramlik ki. Lehetséges az 
is, hogy az üstökös jégszerű anyagán keresztül a fény 
nagyobb mélységekbe is lejut (mint egy jégkunyhó bel
sejébe) és a gázképződés nem csak a felszín közelében 
indulhat meg. Valamennyi modell esetében megvála
szolandó kérdés, hogy mennyi a kilépő gáz hőmérsék
lete: a jég hőmérsékletével azonos-e, vagy a jobban 
melegedő és melegebb por hőmérsékletét veszi-e fel. A 
kilépő gáz sebessége is lényeges, ezt általában a váku
umban lezajló szublimáció sebességével azonosítják, 
noha a felszín közelében nincs vákuum. Mindezen mo
dellek sokparaméteresek; ezért nem igazán alkalmasak 
arra, hogy egy bonyolult numerikus gázdinamikai szá
mításba beépüljenek, mert nem lenne mód a paraméte
rek megfelelő kezelésére. Ezért mi egy nagyon egyszerű 
felszín-modellt használunk: a felszín jégbe fagyott por, 
a jég és a por aránya mindenütt azonos. A beérkező hő 
vagy a felszíni port melegíti, vagy a jeget, e két kompo
nens között nincs hőátadás. A kilépő gáz tulajdonságait 
a lokálisan beérkező hő, a felszín, a határréteg és a gáz
dinamika együtt határozza meg. Egy szabad paraméter 
jellemzi a felszínt, a jég és por aránya felületegységen
ként. A feltevésünk szerint ez mindenütt állandó, azaz 
az üstökös felszíne teljesen homogén.

A modellünk nagyon érdekes eredményt adott. A ho
mogén felszín ellenére a gázdinamika a kirepülő gázt és 
port struktúrákba rendezi. A por néhány üstökös-sugáron 
belül, a felszíni topográfia hatására éles, jól körülhatárol
ható, kilövellésszerű struktúrákat alkot. Ha e struktúrák 
háromdimenziós szerkezetét egybevetjük a VEGA- és 
Giotto-szondákról készített televíziós képekkel, a modell
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jól rekonstaiálja valamennyi, a különböző időpontban és 
más helyről megfigyelt por-jetet. A gáz is strukturált, sok
kal kevésbé, mint a por, e struktúra nem szimmetrikus a 
Nap-üstökös tengelyre. A Földről észlelhető por-jetek a 
magközeli kómában lezajló folyamatok eredményeképp 
jönnek létre, és sebességkomponenseik nem tükrözik 
közvetlenül az üstökösök forgását. (Ez különösképp 
zavar egyes csillagászokat, akik eddig a por-jetek adatai
ból következtettek vissza az üstökösök forgására.) A gáz- 
és poraktivitás elválik, ezért egy üstökösre leszálló szon
dára ható erőket nem lehet csupán vizuális megfigyelé

A TÉNYEK TISZTELETE, AVAGY 
EGY TUDÓS UNOKÁI (L. I.)

Marx György unokáit személyesen nem ismerem (saj
nos), de a számos „tudományos unokája” közül egynek 
részese lehetek.

Ebben az évben két kerek születésnap is van, nem is 
olyan távol egymástól. Hiszen Marx György mellett a 
RÁD Labor is jubilál, idén lett 10 éves.

Marx György biztatására Tóth Eszter tanárnő kezdte el 
Mátraderecskén azt a méréssorozatot, amelynek folytatá
saként mára az ország több mint 16000 lakószobájának 
ismertük meg a radon aktivitáskoncentrációját közel 10 
ezer helyi általános iskolás diák és fizikatanáraik segítsé
gével [1], A kutatás egyik fontos hajtóereje kezdettől 
fogva a radioaktív sugárzás egészségi kockázatának vizs
gálata volt. (RÁD: Rákockázat Alacsony radioaktív Dózi
sokban.) Az első évek adatai azt mutatták, hogy Mátrade
recskén a magas radonszinten élők csoportjában több 
rákos megbetegedés történt, mint az alacsonyabb sugár
zási szinten élők között. Amint tovább finomítottuk a 
csoportok radonszint szerinti felosztását, találtunk valami 
meglepőt is: a derecskéi nők esetén a közepesen magas 
radonterhelést elviselők között sokkal kisebb volt a rákos 
megbetegedés gyakorisága, mint az ennél alacsonyabb, 
illetve magasabb terhelést elviselők között [2], Úgy tűnik, 
hogy nagyszámú lakost érintő felmérésünkben rábukkan
tunk egy olyan jelenségre -  és ennek létezését bizonyítot
tuk -  amit korábban 1-1 szerző csak sejtett. Ez, az emberi 
szervezetben vagy a sugárzás okozta adaptáció jelensége, 
vagy a sugárzás indukálta stimulálás, a hormézis jelensé
gének egyik változata [31. Marx György a kutatás kiter
jesztését, a jelenség további vizsgálatát szorgalmazta, és 
külföldi példákkal ismertetett meg bennünket, amelyek 
hasonló vizsgálatokat, vagy éppen számunkra még nem 
is ide illő sejtbiológiai-genetikai kísérleteket írtak le az 
alacsony dózisok élettani hatásaival kapcsolatban.

sekből leszármaztatni, hiszen a gáz szerkezetét nem lát
juk. Ennek az eddig figyelembe nem vett ténynek a Wir- 
tanen-üstökösre tervezett leszállás pályaszámítása során 
lesz jelentősége.

Noha a modell a rendelkezésre álló megfigyelésekkel 
jól egyezik, újszerűsége, a csillagászok számára nem kon
vencionális megközelítési módja, és a modell matemati
kai bonyolultsága miatt csak sok vita után válhat majd 
elfogadottá. E viták hozzásegítenek a modell fejlesztésé
hez, és remélhetőleg az üstökösök működésének jobb 
megértéséhez.

Lázár István 
RÁD Laboratórium, Budapest 
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Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet

A lakosság rákos megbetegedéseinek gyakorisága

Az elmúlt évek alatt több község alapos rákgyakori
ság-vizsgálatát készítettük el. Mátraderecskén (Md) és 
egy hozzá közeli községben (B) 1971-től 2000-ig az 
összes regisztrált rákos megbetegedést felderítettük.

A radonszint szerint is vizsgált 30 évesnél idősebb la
kosság esetén a rákos megbetegedések számát (rákos) az 
elmúlt 30 év alatt az alábbi táblázat szemlélteti.

1. táblázat

1971 és 2000 között a 30 évesnél idősebb lakosság száma  
és rákos m egbetegedések száma, nem ek és a vizsgált falvak  

szerinti felosztásban

községek
mind rákos mind rákos

Md 709 102 670 116
B 230 52 197 44
Md és B összesen 939 154 867 160

A rákos megbetegedések gyakoriságát a nemeken 
belül az életkor és a dohányzás befolyásolja a legjelentő
sebben. Ezért a 30 évesnél idősebb lakosságot fiatalokra 
(30-64 év), valamint idősekre (64 évesnél több) bontot
tuk, és a dohányzó nem-dohányzó embereket elkülönít
ve is vizsgáltuk.

A lakótéri radon rákkockázat módosító hatása

Több mint 1000 lakótérben meghatároztuk a radon 
éves aktivitáskoncentrációját és egybevetettük az ott elő
forduló rákos megbetegedések gyakoriságával. A radon
koncentráció meglehetősen nagy tartományban oszlott 
meg (20-1660 Bq/m3), azaz heterogén volt, ezért vizsgá
latainkban elkülönítettünk egy alacsony (110 Bq/m3 alat
ti), egy közepes (110 és 185 Bq/m3 közötti) és egy magas 
(185 Bq/m3 feletti) tartományt.

SUGÁRZÁS ÉS BIOLÓGIAI REJTÉLYEK
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A férfiak esetén a radon hatását a dohányzás és az idős 
korban tapasztalható nagyobb rákgyakoriság egyaránt 
elnyomni látszik, vagyis nincs statisztikai különbség a 
rákos megbetegedések gyakorisága között a különböző 
radonszinteken.

2. táblázat

A 64 évesnél idősebb férfiak és a legalább 30 éves dohányzó  
férfiak között az 1000 főre jutó rákos m egbetegedések száma 

a magas radontartom ányban és alatta

férfiak (Md+B) 185 Bq/m’ 185 Bq/nv’ 
alatt felett

64 évesnél idősebb 
legalább 30 éves dohányzó

15.2 13,9
7.2 7,4

A nemdohányzó fiatal férfiak esetén gyenge szignifi- 
kancia-szintű állításként, de megfogalmazható az, hogy a 
185 Bq/m3 felett élők között nagyobb a rákgyakoriság, 
mint alatta (p  < 0,16).

3. táblázat

Az 1000 lakosra vonatkoztatott rákesetek szám a 
a nem dohányzó férfiak, valam int a nem dohányzó fiatal 

férfiak csoportjában a m agas radontartományban é s  alatta

i i '  - c- b i ,m  185 Bq/nv’ 185 Bq/nv1 nem dohányzó férfiak (Md+B)  ̂̂  felett

legalább 30 évesek 3,9 5,3
30-64 évesek 1,6 2,7

A nemdohányzó fiatal férfiak esetén másik osztópon
tot (például 110 Bq/m’-t) választva hasonló állításokat 
fogalmazhatunk meg, ami azt mutatja, hogy a megbete
gedések gyakoriságát a kis radonszint valamilyen módon 
befolyásolja, vizsgálataink szerint csökkenti.

A fiatal és az idősebb női lakosság esetén a 185 
Bq/m’-es osztópont eltérő számarányokat mutat, mint a 
férfiak esetén. Ugyanis az 1000 lakosra jutó rákos megbe
tegedések száma a fiatalok között a radon szerint nő ( p  < 
0,04), míg az idős korcsoportban enyhén csökken ( p  < 
0,05).

4. táblázat

Az 1000 női lakosra vonatkoztatott rákos m egbetegedések
száma fiatal és idős korcsoportban 

a magas radontartom ányban és alatta

női lakosság (Md+B) 185 Bq/nv’ 
alatt

185 Bq/nv’ 
felett

30-64 évesek 2,3 4,3
64 évesnél idősebbek 13,8 10,3

Bár nyilvánvalóan ezeknél a radonszinteknél a vi
szonylag kis esetszámok miatt tüdőrák-gyakoriság kü
lönbözőséget nem lehet kimutatni, de ha a 185 Bq/m3 
helyett egy másik osztópont esetén is azt kapnánk, 
hogy a fiatal nők esetén a nagyobb radonszinten maga
sabb a rákgyakoriság, m int az alacsonyabb szinten élők 
között, akkor a vizsgálat a nemdohányzó férfiak cso
portjához hasonló eredményt adna. 110 Bq/m ’-t választ
va azonban teljesen más, szinte egyező rákgyakoriságo
kat kaptunk!

5. táblázat

Az 1000 fiatal női lakosra jutó rákos m egbetegedések száma 
110 B q/m ’ alatt és felett

2A ÍLA 110 Bq/m3 30-64 eves nők .alatt
110 Bq/m’ 

felett

Md+B 3,3 3,1

Ha ugyanezt a populációt radonszint szerint nem ket
tő, hanem a három különböző csoportra osztjuk, akkor a 
rákos megbetegedések gyakorisága határozott minimu
mot mutat.

6. táblázat

Az 1000 fiatal nem dohányzó n ő i lakosra jutó rákos 
m egbetegedések száma a három  radontartományban.

A rákgyakoriság kezdeti csökkenését, illetve 
későbbi növekedését hordozó állítások  

szigniflkancia (J>) szintjeivel

30-64 éves 
nők

<110
Bq/nv’

110-185
Bq/m’

>185
Bq/nv’

szignifikancia-szint
(P)

csökk. növek.

Md 3,1 0,9 4,0 0,02 0,001
B 4,1 0,8 7,1 0,04 0,001
Md+B 3,3 0,9 4,7 0,003 0,001

Fiatal nemdohányzó nők esetén közepesen magas
radonszinten kisebb a rákos megbetegedések gyakorisá
ga, mint akár magasabb akár alacsonyabb radontarto
mányban. A két község lakosságát együtt tekintve a rák
gyakoriságnak ez a minimuma 110 és 185 Bq/m3 között 
létezik és a szignifikancia szintje p  < 0,003-

Ez a jelenség a közepesen magas radonszint védő ha
tását mutatja a rák típusától függetlenül.

A nemzetközi szakirodalom hormézis néven ismeri 
azt az általános jelenséget, hogy a közepes dózis (ak
tiválva az immunredszert) védelmet nyújt a további su
gárzással szemben, de a radon (egyébként is csak ártó) 
szerepét a légúti rákok esetén hajlandó csak elismerni. 
Eredményeinket tényszerűen bemutató, statisztikailag 
kínos pontossággal igazolt állításaink arra utalnak, hogy 
egy olyan radonszintet találtunk, ami csökkenti a rákos 
megbetegedések gyakoriságát, függetlenül annak típu
sától.

Úgy érzem, Marx György professzor sok mindenben 
különbözik korunk számos elismert tudósától. Nem a 
könnyű sikerek és a meglévő elméletek újabb és újabb 
bizonyításai izgatják igazán fantáziáját. Sokkal inkább 
az ismeretlen területek, az esetlegesen téves, ám vala
miért mégis sziklaszilárd meggyőződéseknek (tudomá
nyos feltételezéseknek) ellentmondani látszó tapaszta
latok hozzák lázba. Munkánkat maximálisan támogatva 
persze bírál is ha kell, de nem az eredményeinket, ha
nem esetleges elhamarkodott következtetéseinket csu
pán. Hiszen azt vallja és tanítja, hogy a természet által 
szolgáltatott tények nem vitathatók, legfeljebb a belőlük 
levont „emberi igazságok” lehetnek megkérdőjelez- 
hetők.

Ezt a tanítást külön köszönjük, mert nagy szükségünk 
van most rá.
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GENERÁCIÓK EGYÜTTMŰKÖDÉSE (K. Gy.)

Lehet, hogy a társadalmi élet számos területén meg 
lehet szakítani a generációk együttműködését, kétségbe 
vonni az elődök tapasztalatainak értékét, nem hallgatni a 
nagyapákra, apákra, de a tudományban ezt nem lehet. 
Még ha az összefüggések esetenként nem is nyilvánvaló
ak, vagy akár ordítóak, de léteznek és hatnak.

Ezért joggal büszke szerzőtársam, hogy az ünnepelt 
Marx György egyik szellemi unokája. Magam, koromnál 
fogva ugyan legfeljebb a legöregebb öccsök egyike lehe
tek, ezért hangvételem inkább a közeli kortárs méltatásáé.

Marx Györgyben a fizikust, a széles látókörű és érdek
lődésű tudóst, a lelkes, odaadó tanítómestert, tanárt kö
szöntőm. Azt a tanítót, aki azt akarja, hogy tanítványai 
meg is értsék, amit előad. Ehhez is nagy tehetsége van. 
Az érdeklődést kívánja felkelteni, sikeresen, kortársaiban 
és szellemi utódaiban. Ebben a szellemben tennék né
hány megjegyzést az ünnepen olyasmiről, ami őt is és 
sokakat -  tanárokat és tanítványokat -  érdekelhetik.

A multidiszciplinaritás öröme (és kényszere?)

Mint a cro-magnoni típusú ember leszármazottainak, 
törekvéseink azóta sem változtak. Minél többet tapasztal
ni, megtanulni, összefüggéseiben megismerni és nem 
utolsó sorban civilizációnk hasznára fordítani. A fizikai 
világ és az abból származó ismeretek, a gondolkodás 
technikái, a megfigyelés, tapasztalatgyűjtés és raktározás, 
a logika miatt korábban fizikusnak nevezték a természet- 
tudósokat, sőt orvosokat is. Közülük sokan néztek át a 
szűkebb diszciplína kerítésein. Erwin Schrödinger 1948- 
ban a „What is Life?” előszavában írta [4]: „Elődeinktől 
örököltük azt a sóvár vágyat, hogy mindenről egyesített, 
mindent átfogó tudásunk legyen... Most érezzük tisztán: 
a megbízható tudásanyag megszerzésének kezdetén va
gyunk ahhoz, hogy egy egészbe ötvözhessük részlettudá
sunkat; más részről szinte lehetetlen egyetlen elme szá
mára egy kis specializált részen kívül többet átfogni. ”

Ez a multidiszciplinaritás paradoxona, kényszere, de 
öröme is. A fizikai ismeretek integrálására való törekvés 
szelleme betört a filozófiába, amikor a Theory o f Every- 
thinget, a fizikai erők egységes szemléletét Ken Wilber 
nooszféránk minden területére átvetíti.

Marx György is gyakran a biológia felé veti vigyázó 
szemét: „Life in a Nuclear Valley”. A társadalom számára 
ez idő szerint nélkülözhetetlen nukleáris energetika való
ban kockázatos-e? Vagy talán nem természetes-e a radio
aktivitás, az ionizáló sugárzások és a bioszféra viszonya, 
talán az Univerzum atomtörténelme feltétele is volt az 
élet kialakulásának.

A tudós-tanár széles rátekintése a természeti jelensé
gekre civilizációnk újkeletű, talán elhamarkodottan meg
fogalmazott dogmáit döngeti.

A kis dózisok körülhatárolása

Amikor a mesterséges ionizáló sugárzást Röntgen elő
állította, a természetes radioaktivitást Becquerel felfedezte 
és iskolájával -  Pierre Curie, Marie Sklodowska-Curie -

törvényeit feltárta, mindannyian az emberiség hasznára 
gondoltak, az orvosi alkalmazásból származó előnyökre. 
Hőgyes Endre alig néhány héten belül megfogalmazta, 
hogy az igen penetráló sugárzás kapcsolatba lép a szöve
tekkel és „...szerepefog lenni a medikában” 151.

A vészjósló jelek a korai, védelem nélküli sugárforrá
sok alkalmazása során jelentkeztek az egészségügyi sze
mélyzet fehérvérűség és egyéb rosszindulatú daganatai
nak statisztikájában. A társadalom tudósai révén reagált. 
Elkezdte a sugárvédelem gondolatkörének és módszerei
nek kialakítását. A következő nagy megrázkódtatást az 
atombombák ledobása okozta. A látvány és szörnyű ta
pasztalat kollektív tudatunk részévé vált. Olyannyira, 
hogy már maga az ionizáló sugárzás említése, a sugaras 
és nukleáris technológiák alkalmazása aggodalmakat, 
félelmeket okoz. Pedig csak különbséget kellene tenni a 
nagy és a kis sugárdózisok között. Lehetséges-e ez, és 
van-e alapja? Indokolható-e a biológiai hatások alapján? 
Mekkora a kis dózis?

Az élővilág a természetes sugárzási háttérben fejlődött 
ki. Ez a szint jelenleg a kozmikus y- és neutron-sugárzás 
és a földkérgi eredetű izotópok a-, ß-, y-sugárzásától 
világátlagban mintegy 3 mSv. Feltehető, hogy az ősibb 
korokban ez néhányszorta magasabb is volt. Jelenleg a 
Föld számos területén ez a háttér 5-50-szer nagyobb. 
Ezeken a területeken jelenleg is élnek emberek. Kóros
nak nevezhető-e az a körülmény, amelynek egyik kom
ponense ekkora, amiben az élet kialakult és végbement a 
filogenezis? Nyilvánvalóan nem.

Amióta azonban a sugárvédelem felelősségteljes és 
óvatos szakirányú testületéi a káros hatásokra, jelesül a 
sztochasztikus hatásokra felállították a küszöb nélküli 
lineáris dózis-hatás-modellt, azóta lehet a számokkal, a 
kockázatok nagyságával variálni. Le lehet vonni azt a 
következtetést, hogy a természetes háttér ezred, tízezred 
részének is van kockázata. Itt megint felvetődik, hogy 
mekkora ez, különösen az egyéb környezeti természetes 
és mesterséges kockázatokhoz viszonyítva, amelyeket 
jelenleg sokkal kevésbé ismerünk, mint a sugárzásét.

A sugárzás okozta rákkeletkezés epidemiológiai adatai 
alapján, mintegy 200 mSv-et jelölnek meg a „kis” és a 
„nagy” dózis határául, ami alatt ugyanis a statisztikai szig- 
nifikancia elbizonytalanodik, s ha van is hatása, ez nem 
nyilvánul meg, nem mutatható ki.

Kis dózisok biológiai hatásairól

Merthogy ezek azért jócskán vannak! A szervezet, a 
szövetek, a sejtek reagálnak. Káros-kóros hatások is létre
jöhetnek, de ezek többnyire kijavítódnak. A károsítás 
minden szintjén működnek elhárító mechanizmusok. A 
tévedéseknek lehetnek következményei, amikor például 
egy DNS-mutáció tartósan fennmarad az utódsejtekben. 
Ez a lehetőség vezetett ahhoz a feltételezéshez, hogy 
akár egyetlen ionizáló részecske rákot okozhat.

Sokféle biológiai hatás fordul elő a kis dózisok tarto
mányában, de a dózis-hatás-összefüggésekről ez idő 
szerint igen keveset tudunk. De gyűlnek az adatok.

Néhány példa: Epidemiológusok szerint 200 mSv alatt 
nem keletkezik rák, sőt, mintha a kis dózisok „jótékony”
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hatása miatt ennek kockázata csökkenne is. Ennek oka le
het a helyreállító folyamatok erősítése, az antioxidáns vé
dekezés fokozása, az immunrendszer stimulálása. Ezeknek 
a jelenségeknek megnyilvánulása az úgynevezett adaptív 
vagy alkalmazkodási válasz, amikor egy kis dózist követő 
nagy dózis kevesebb károsodást okoz, mint tenné azt ön
magában. De ez csak bizonyos dózistartományban, „ab
lakiban váltható ki. Ez az ablak mintegy 5-100 mSv között 
van. Alkalmazkodási válasz nincsen sem előtte, sem utána. 
Előtte a hatás a nagyságrendekkel magasabb rák-előfordu
lási arány miatt kimutathatatlan, felette pedig egyre inkább 
érvényesül a védekezési mechanizmusok „áttörése” miatt a 
fizikai dózistól függő emelkedés [31.

Jelen írás elején szerzőtársam erre hozott fel egy igen 
alapos elemzéseken nyugvó példát. Tehát ebben nem a ra
don rákkeletkezést fokozó hatását mutatta be, hanem egy 
bizonyos szintű radonexpozíció rákgyakoriságot csökken
tő hatását [6], Az „ablak” a radontól származó 5-10 mSv, 
tehát a természetes radonháttér 3-6-szorosa. Hogy ez az 
ablak meddig terjed ki, azt egyenlőre nem tudjuk.

Citogenetikai módszerre alapozva kimértük azt a szé- 
rum-antioxidáns-koncentrációt, amivel 250 mGy hatása 
kivédhető emberi vérminták besugárzása esetén. Ezt 
mintegy 106 mM-nek találtuk. De a népesség szérum- 
antioxidáns-tartománya mintegy 0,8—1,4 között változik 
[7, 8], és ez nyilván egy egyén esetében is a körülmé
nyektől, például táplálkozástól függően változik. íme az 
egyéni érzékenység egyik tényezője kvantifikálva!

Nyiroksejtekben is jól mérhető az alkalmazkodási vá
lasz, laboratóriumi körülmények között.

De mások úgy találták, hogy az emelkedett természe
tes háttér is fokozza az adaptív válaszadást nagy dózisok
kal szemben.

ÚJ SZINTÉZISEK FELÉ

A tudomány története valahogyan ugyanúgy ciklikus, 
mint valamennyi dinamikus folyamat. Ezt persze nem 
lehet tisztán jelentkező, tiszta harmonikus jelenségként 
kezelni, mint azt a közgazdaság elemzőinek egy része 
tette a gazdaságtörténettel. Mégis, eléggé uralkodó a 
szintézisek és analízisek váltakozásainak időrendje.

Majd minden tudomány a fenomenologikus részlet
megfigyelések halmozásával kezdődik, gondoljunk csak 
az égitestek állásának és mozgásának megfigyelésére, 
meg az orvoslás hosszú, a XIX. századig húzódó gya
korlatára. Ez a részjelenségeket megfigyelő időszak vi
szonylag hamar párosul elemi szintéziskísérletekkel, a 
mítoszok, az antikvitás filozófiájának anyagtanai, a flo- 
giszton- és éterelméletek éppúgy ide tartoznak, mint a 
klasszikus mechanika matematikailag egzakttá csiszolt 
princípiumai, mint a legkisebb kényszer elve. Az analiti
kus ciklusok általában a megfigyelés újabb és újabb 
eszközei révén gazdagítják a tudást és hoznak a korábbi

Sok kísérleti és epidemiológiai eredmény tanulsága 
tehát az, hogy a kis dózisok említett tartományában a 
kockázat mértékét nem a fiz ik a i dózis, hanem a bioló
g iai feltételek jelölik ki. A kis dózistartományt tehát ak
ként is definiálhatjuk, mint ahol a biológiai helyreállító és 
védekező mechanizmusok eredményesen működhetnek. 
Ez a reagáló képesség azonban sok biológiai és kórélet
tani körülménytől függhet, mint az életkor, fiziológiai 
erőnlét, vagy ezekkel szemben például a helyreállító
képesség csökkent-értékűsége.

<0
Marx György példamutatása alapján bátorkodtam 

összefoglalni a fentieket, elsősorban a fizika és biológia 
oktatásában részt vevő tanároknak, kiknek nagy felelős
sége a jövő felnövekvő nemzedék szemléletének ala
kítása.
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Vámos Tibor 
MTA SZTAK I

szintéziseket megcáfoló vagy magyarázati mélységben 
radikálisan túlhaladó eredményeket, majd mindig mint
egy dőzsölő intellektuális örömként szétterül az új, 
egyedi megfigyelések sikerözönében. Ezekben az idő
szakokban úgy tűnik a tudomány megfigyelőinek, hogy 
a szakismeretek erősen szétválnak, egymástól elszigete
lődnek, sőt a korábban átfogó ismereteket megkövetelő 
szakmákon belül is gyorsan halad ez a bezárulás, 
ugyanolyan nevű diszciplínákon belül is olyan helyzet 
alakul, hogy az adott részletekben kitűnő és sikeres 
specialisták már a korábbi szomszéd nyelvét sem igazán 
értik. S szakismeretek mélyülése azonban mindig újabb 
összefüggéseket tár fel és ezek az összefüggések hoz
zák létre az új, nagy szintéziseket. A szintézisek -  me
lyeket némi tudományos nagyképűséggel új paradig
máknak is hívnak, rendszerint valóban egy-egy, a régi 
fajta gondolkodási utakon túllépni képes elme nevével 
is jellemeznek -  rendszerint már ott vannak a tudomány
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levegőjében, természetes folyományaként azoknak a 
megfigyelésekből adódó mélységeknek, amelyek az 
újabb tudások követeléséből adódnak.

Nos, a hosszú bevezetés után igyekszünk arra utalni, 
hogy a tudomány (és itt a tudomány már egységként és 
nem szakmaként jelentkezik) új szintézisek felé tart. 
Ahogy a klasszikus optika eszközei, a távcső és a mik
roszkóp forradalmasították a mechanikát, ezen keresz
tül az egész fizikát, az élő és élettelen anyag tudomá
nyait, majd ezek gondolkodási metaforaként szolgáltak 
valamennyi más tudományterület számára, úgy az elekt
ronika, az ebből kivirágzó számítástechnika tette lehe
tővé a megfigyeléseknek azt az addig elképzelhetetlen 
mélységét és szélességét, amit napjainknak a felületes 
megfigyelő számára túláradónak tűnő gazdagodása mu
tat. Valóban, a megfigyelhetőség tartományai méretben, 
időben, lebontott egyediségben nagyságrendekkel bő
vültek és ezzel nagyságrendekkel nőtt a feldolgozandó 
és feldolgozható adatok mennyisége. Ezt a jelenséget 
hazánkban talán elsőként Marx György tudatosította és 
ennek, nem a szokásos konjuktúrapszichózisnak hatá
sára kezdte el szorgalmazni a számítástechnika oktatá
sát és alkalmazását az iskolában, az elemi fokoktól az 
egyetemekig és a posztgraduális képzésig, mint a jövő 
szellemi tevékenységének elengedhetetlen eszközrend
szerét. A fizikaoktatásban ez az irány úttörővé vált, tan
széke az új oktatási formák és új eszközök kísérleti mű
helyévé és a tanárképzésen keresztül megsokszorozó- 
vá, itt -  a számítástechnikusokat is részben megelőzve -  
nagy nemzetközi kapcsolataikat kihasználva indult el a 
világháló kezdeteinek használata a kutatók közötti 
kommunikációban, és itt kezdtek úttörő kísérleteket a 
párhuzamos feldolgozás eszközeivel. A szintézisnek 
talán legjelentősebb hazai gyökere is nála keresendő. 
Marx adottságai is ilyenek, szintetikus agy, akihez a 
humán kultúra, a társadalmi felelősségérzet, a pedagó
gia majdnem olyan közel áll, mint szűkebb szakterülete. 
A legutóbbi évtizedek tudományos forradalmai idején ő 
veszi fel a tudományos ismeretterjesztés szép hazai ha
gyományainak kissé elhagyott fonalát, a kutató tudós 
már-már lenézett ismeretterjesztő szerepét és társadalmi 
hivatását. Mindezt magas szépirodalmi igénnyel műveli. 
Életművének ez a része már a felé a szintézis felé mutat, 
amelyben az oktatásban is megkövesedett diszciplináris 
határon nemcsak elmosódnak, de a fejlődés gátjaivá is 
válnak és ezért lesz a most vele újraéledő akadémiai 
oktatási reformmozgalom egyik legfőbb mozgatója.

Ha ennek a szintézisnek a gyökereit keressük, talán 
elsősorban a modern fizikára utalhatunk, a mikro- és 
makrovilág új, egységesebb rendszereire, a jelenségek 
őseredetének és mai megjelenési formáinak feltárt, szo
ros kapcsolatára, a kémia fizikai alapjainak kiszélesedé

sére és ezen keresztül a biológia biokemiziálódására, 
biofizikával egyesülésére, a magasabb idegrendszeri fo
lyamatoknak ezen biológiai-kémiai-fizikai összefüggé
seire, ezen túl az emberi viselkedések fizikai analógiái
ra. Itt csak két olyan ágra utalhatunk, amik a Marx-isko- 
lából indultak: Szalay A. Sándor kemény számítástech
nikai alapú kozmológiai úttörésére és Vicsek Tamás 
munkáira a matematikai-számítástudományi alakzatok
nak és ezek fizikai elméleti hátterének összekapcsolásá
ra a szociológiai tömegjelenségek modellezésében. Elég 
távolra hatol ez a szintézis, a fizikai-számítástudományi 
eszközrendszer és gondolkodásmód ihletéséből, az év- 
és fényévmilliárdok messzeségében és embertömegek 
viselkedésében.

A szintézis fő irányát egy népszerű és igen didaktikus 
számítógépes játékon, az élet-játékon érzékeltethetjük. 
Ennek lényege az, hogy a játékban igen kevés fajta 
elemi résztvevő indul, általában kevesebb fajta, mint a 
sakkfigurák és ezeknek igen kevés cselekvési szabály 
szerint lehet működniük. A tér azonban, amiben a játék 
folyik, lehet végtelen, a játék ideje nem korlátozott. A 
szabályok között valahol elrejtve szerepel a szaporodás 
és pusztulás, egyesítés szétválás lehetősége. A játék 
menete ezektől a primitív kezdetektől végtelen bonyo
lultságokhoz vezethet, alakzatokban, egymásra hatás
ban, mindenféle lehetőségben, ugyanakkor az egymás
ra hatásokban nemcsak a már előbb említett lehetősé
gek is rejtőznek, hanem a lehetségesség korlátái is, 
amik előbb-utóbb igen meghatározott alakzatokhoz, 
játékmenetekhez is vezetnek.

Ez az egyszerű és végtelen, de mégis korlátokkal szű
kített játék ma már nemcsak alapmetafora minden élet
telen és élővilági evolúciós folyamatra, hanem eléggé 
univerzális, a szintézis felé mutató számítási-elméleti 
megközelítési módszerünk, amely a bonyolultsághoz 
kapcsolva gerjeszt algoritmikus eljárásokat, összefüg
gésbe hoz logikai következtetési megoldásokat és bi
zonytalansági módszereket. A bonyolultságok végső 
megoldhatatlansági, lehetőség-robbanási bizonytalansá
gait egyre erősebb approximációs modellekkel és ezek
re épülő számítástechnikákkal kezelik. Ez a nagy unifi- 
káció, ami elsősorban a fizika mikro- és makro-alapmo- 
delljeiben érvényesült, erősen halad előre. Ereje nem
csak a játékkal érzékeltetett univerzális alapmodell álta
lánossága és már nemcsak a számítástechnikai módsze
rek és eszközök azonossága, hanem saját magához, a 
valóság, a modell, az approximáció és a beláthatatlan 
végső bonyolultság egymáshoz való viszonyai kritikai 
megközelítésének egyre sikeresebb praxisa. így az új 
szintézismodell már nem a mítoszok teknősbékaháta, 
hanem a sikeres modern tudomány hatalmas eszköz- 
rendszere (talán néha az ember javára is).
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A MARS-FÖLD TÁVOLSÁG

A tudománytörténész talán azt kérdezhetné: vajon 
miért fordult Marx György érdeklődése a tudománytörté
net felé. Az persze mindig érdekes, hogyan alakul az 
emberek érdeklődési köre, milyen motívumok, célok 
formálják, kivált ilyan különös tárgykör esetén, és még 
kivált amikor valaki babérokkal bőven övezett más tudo
mányos pályán halad, ahogy maga Marx György is. Egy 
biztos: ezzel az orientációval nem áll egyedül.

Idősebb korában Heisenberg is, Bohr is és Planck is a 
történelem felé fordult. Főleg azt igyekeztek megmutatni, 
hogyan is alakult azzá a fizika, amivé ők és barátaik, kol
légáik alakították a hőskorban és pionír környezetben. 
Éppen abban, melyben legalkotóbb időszakukat töltötték.

Más eset Max von Laue-t vagy Desmond Bemalt. 
Mindketten az egész szakma egész történetét írták meg, 
ha nem is azonos céllal. Laue kiváló könyvecskéje a fizi
kai gondolkodás mélyére próbál lehatolni; úgy mutatja 
meg az alaptémakörök, alapfogalmak összefüggéseit, 
ahogy a diszciplínának vagy egy-egy szakterületnek el
kötelezett fizikus soha nem látja. Laue átgondolja a fizi
kát, de nem les ki belőle. Nem keresi a gondolkodás ru
góit, motivációját, még a legendásan nagy szereplők 
mozgatóerőit sem. Lauénál a fizika saját logikáját követi.

Bernal ebből a szempontból éppen ellentétes oldalon 
áll. Lenyűgöző méretben és szigorú gondolatmenettel 
arról akar meggyőzni, hogy a tudományt mindig a társa
dalmi élet nagyon is materiális érdekei vezérelték. Ép
penséggel a nagy gondolatok létrejöttének motivációját 
fürkészi, melyek a felszín alatt bújnak meg, és mindig 
kivezetnek magából a szakmából: a fizikából, kémiából, 
csillagászatból. Nagyon is vitatott és éppen annyira hatá
sos gondolatmenetekben mutatta meg Bernal mondjuk a 
bányászat, a naptárkészítés vagy a hajózás igényeinek 
fékezhetetlen befolyását. Bernal kinézett a szakma belső 
logikájából és bonyolult társadalomra, tarka életre talált, 
melyben nem csupán absztrakt vezérlőelvek kormányoz
nak, vagy széplelkű értelmiségiek csodálkoznak az Uni
verzumra és a mikrovilágra.

Marx György mintha ez utóbbi lelkülettel írna, dolgoz
na. Nem önéletrajzi ihletésű tudománytörténet az övé, nem 
múltba merengés és nem is csupán szakmája belső logikai 
szerkezetét, érvelésmódját (de ezt is!) firtatja. Ámde Bernal- 
tól is különbözik. Mindenek előtt abban, hogy a tudomány 
teljessége helyett Magyarországra fókuszál. Rögtön túl is 
lép a nagyon nyilvánvalóan praktikus igényeken a széles 
társadalmi összefüggések, főleg a politikum irányába. Vizs
gálódásaiból következtetések adódnak, melyek hol ki
mondva, hol kimondatlanul valamiféle nemzeti jövőképre 
vonatkoznak nagyon is gyakorlati igénnyel.

Egy ideig (némileg Bohrhoz és Heisenberghez hason
lóan) azzal foglalkozott, milyen utak is vezettek saját ta
náraihoz, saját fizikus generációjához. 1970-ben megje
lent írása, „Az elméleti fizika száz esztendeje a pesti egye
temen”, Jedlikig és Eötvösig nyúl vissza, hogy a század- 
forduló, majd a húszas évek magyarországi fizikáján kö
rülnézve eljusson Marx saját fiatalkorának fizikai iskolái

Palló Gábor
MTA Filozófiai Intézete

ig. Ortvay Rudolfon, Novobátzky Károlyon, Gombás 
Pálon és Jánossy Lajoson keresztül vezetett az út. Nem 
egyenes vonalú szerves fejlődést látunk, inkább tanár- 
egyéniségek sorát, és lassanként bokrosodó iskolákat, 
koronként bővülő tanítványi köröket. Közben fokozato
san megérkezik Magyarországra a korszerű fizika minden 
lényeges gondolata. Ledolgozódik a 19-20. század fordu
lóján nagyon is jelen volt lemaradás: itt is megtanulható 
szinte minden, amit egy szakmáját komolyan vevő, ké
sőbbi kutatónak tudnia kell.

A húsz évvel később íródott „Szubjektív fizikatörténet” 
időbeli és tematikai határai szélesebbek. A már kidolgo
zott gondolatmenetet követte, de az első iskola megalapí
tásától indul (Pannonhalma, 994), és futó pillantást vet a 
17. és 18. századi fejleményekre is. Az időtengely másik 
végén eljut egészen a megírás koráig, 1989-ig. Figyelmét 
az egyetemi falak mögül kiterjeszti a szervezetekre, inté
zetekre, kongresszusokra, sőt a középiskolákra. Itt talál
kozik későbbi nagy témájával: a külföldre szakadt nagy 
magyar fizikusok történetével.

Már a „Szubjektív fizikatörténet”-ben is fölbukkant 
sajátos szempontként, ennek bővített változatában, az 
Eötvös Társulat centenáriumán megjelent angol nyelvű 
munkájában („At the Crossroads of History”), még na
gyobb hangsúlyt kapott a külföldi befolyások szerepe. 
Marx a német, angol, francia fizika itteni követőit fűzi föl 
közös fonalra, illetve a vezető fizikai eszmék, gondolat
körök, módszerek korai vagy késői magyarországi föl- 
bukkanását követi nyomon finom, mikroelemzésekkel.

Ennek révén jut el talán egész fizikatörténeti munkás
ságának legfőbb konklúziójáig. Marx György úgy találja, 
a magyarországi fizikatörténet meglepően és ezért meg- 
magyarázandóan gazdag szellemi hagyományokban. 
Magyarázatának lényege a keresztút-effektus. A történe
lem olyan tarkaságot produkált ebben a régióban, annyi 
egymásnak ellentmondó politikai esemény, gondolat, 
eszmény, szokás, kultúra, ízlés és vallás jelent meg, tűnt 
el, veszekedett és borult egymás keblére a történelem 
során, hogy a reflexív gondolkodás számára csak egyet
len tanulságul szolgálhatott: semmit nem szabad abszo
lútnak, véglegesnek, megújíthatatlannak tekinteni. A 
nemzetközi tudományban a magyarokat ezért tekintik 
sokan őrültnek („Those mad Hungarians” -  mondja a 
Crossroads egyik fejezetcíme). A magyarok Marx szerint 
olyanokat gondoltak, amiket senki más, és úgy, ahogy 
senki más. A pluralizmus, a sokféleség hatalmas kreatív 
előnyt ad -  talán ez Marx György legfontosabb mondani
valója, mely elvezette későbbi nagy művéig.

A nagy magyar tudósok sorsa nem 1990-ben kezdte 
foglalkoztatni és nem is csupán néhány írás erejéig. He- 
vesy György centenáriumán, 1985-ben Marx György szer
vezte az emlékülést fantasztikus résztvevőkkel, köztük két 
Nobel-díjas, Kai Siegbahn és Rudolf Mössbauer, rajtuk 
kívül Gustaf Arrhenius (Hevesy veje) vagy Vitalij Gol- 
danszkij. Marx szerkesztette a konferencián elhangzott 
előadások szövegeit tartalmazó könyvet, az Akadémiai
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Kiadónál megjelent „Festschrift”-et is. A megemlékezés, 
túllépve a tudomány belső ügyein, valóságos társadalmi 
eseménnyé nőtt: cikkek és interjúk jelentek meg róla az 
újságokban, tudósított a rádió és a TV. Egyáltalán: lassan
ként valahogy beszédtémává vált a nagy magyar tudósok 
históriája és vele akarva-akaratlan maga a tudomány is.

A sikerült ünnepséget újabbak követték. Wigner Jenő 
díszdoktorrá avatása alkalmat adott Wigner megismerésé
re. A Kárpátia-étteremben szűk fizikustársaság vacsorázott 
együtt Wignerrel, akit nem volt nehéz élénk beszélgetés
be, sőt csárdásba vinni 80 éves kora fölött sem. Lánczos 
Kornél, Békésy György vagy Gábor Dénes emlékezetes 
centenáriumi ülése mellett is talán a Szilárd Leó centená
riumi konferencia volt a legemlékezetesebb a tudományos 
üléssel, újratemetéssel, emléktáblák leleplezésével és az 
Országházban rendezett ünnepi üléssel, magyar, japán, 
amerikai előadókkal, fényes fogadással. Minden ilyen al
kalom valahogy a magyar kulturális légkörrel, történelem
mel, tudománnyal, végső soron a zsenialitás forrásvidéké
nek meglelésével foglalkozott. Könnyű volt persze mind
ezt élvezni. Vajon hány embernek jutott eszébe, hogy 
Marx György mindezt kiötlötte, megszervezte a program 
összeállításától a terem megszerzéséig, a szállodai elhelye
zéstől a repülőjegyek biztosításáig, a kéziratok megszer
kesztéséig és a kötetek kiadásáig? A Lánczos Kornél, a 
Szilárd Leó vagy a Békésy emlékkötet szépen sorakozik a 
Hevesy-könyv után, nagy harmóniában Marx kedvenc tu
dósáról, Szilárd Leóról írt könyvével.

A budapesti fizikus eseményekre igyekezett meghívni a 
külföldön dolgozó fizikusokat, első sorban persze ked
venc marslakóit vagy a marslakók rokonait, sőt azokat is, 
akik vagy személyes vagy szakmai kapcsolatban álltak ve
lük, vagy, uram bocsá, tudománytörténészként foglalkoz
tak velük, mint William Lanouette, Szilárd Leó életrajz-író
ja. Hevesy lányai mindig baráti fogadtatásra találtak Marx 
Györgynél, Telegdi Bálint vagy Kürti Miklós, Tisza László 
vagy Balázs Nándor, Klein György vagy Carleton Gajdu- 
sek nemkülönben. Közben folyt a szó. Emlékek, bölcses
ségek, tudomány, politika, történelem, viccek, borzalmak 
keveredtek válogatás nélkül, de nem nyom nélkül. Marx 
György egyre többször érezte szükségét, hogy mindezt 
megőrizze és megmutassa a kívülállóknak is.

A Fizikai Szemle, Marx egyik főműve, mely mindig 
nyitott volt a tudománytörténet számára, sorra közölte a

spontaneitást megőrző, szórakoztató és hallatlanul tanul
ságos beszélgetések szövegét.

A beszélgetések, olvasmányok lassan összefüggő szö
vetté szövődtek. Fokozatosan kinőtt belőlük Marx 
György opus magnuma, „A Marslakók hangja”. Az előbb 
sárga, majd kék, egyre vaskosabb, könyv a szín- és térfo
gatváltozásai során egyre gazdagodott, tartalmasabb lett, 
kilépett a fizikából, majd a szorosan vett tudományból is. 
Lassanként a magyar alkotóképesség titkainak felfedése 
került a középpontba.

A pompás anekdotákon keresztül, a fő vonalat meg
szakító izgalmas kitérők után hömpölygő történetek föl
rajzolják a 20. századi tudomány fő területeit, kiemelten a 
magenergia és az információs technológia drámai fejlő
désében a legdrámaibb eseményeket, amelyek megoldó
dása csaknem reménytelennek látszott. Csakhogy a 
döntő pillanatban hála istennek éppen arra csetlett-bot- 
lott egy zseni, aki „történetesen magyar volt”, valamelyik 
belvárosi gimnázium egykori diákja, és a kalapból előva
rázsolta a legváratlanabb, ám egyedül lehetséges megol
dást. Az izgalmas, mulatságos olvasmány közben talán 
észre sem vesszük, mi mindent tanultunk fizikáról, politi
káról, kutatási stratégiáról, mennyi gondolkodásra kény
szerültünk morálról, politikáról, történelemről. Sőt, ha be 
merjük vallani, alapvető magyar létkérdésekről is.

A szép kék könyv bestseller lett. Egy olyan korban, 
amikor szakácskönyvek és politikai álleleplezések vezetik 
a legnépszerűbb könyvek listáit, melyek közé legfeljebb 
néhány áltudományos zagyvaság tud beférkőzni. A Mars
lakók megmozgatták a tudományon kívüliek, sőt a szelle
mi tárgykörök iránt általában közömbösek fantáziáját is. 
Eljutottak oda, ahova szerzője szánta: a széles közvéle
ményhez, és ezzel eljutott a tudomány a társadalomhoz.

Mert Marx György (hadd leplezzem le) nem a tudo
mánytörténet diszciplínáját akarja továbbépíteni. Magyar 
sorskérdéseket vet fel jól megérthető válaszokkal. Amikor 
a Fizikai Szemlében Wigner Jenő saját sorait olvassuk, ami
kor Teller Edéve\ vacsorázunk vagy Marx telefonon beszél 
vele immár közeli barátként bensőségesen, minduntalan az 
tűnik ki, hogy a 20. századi történelmet az innen származó 
tehetségek döntően alakították. Amikor Marx írásaiban 
(például a Crossroadsban) kitekintésként megjelennek a 
jelen diákolimpiáinak, nemzetközi diákversenyeinek győz
tesei, azt sugallja, hogy a Mars itt van. A kérdés, a kérdések 
kérdése talán az: mi lesz velük. Mi lesz a sorsa a megújuló 
hullámokban fölbukkanó tehetségeknek.

Marx (tudománytörténeti írásaiból kiolvasható) javas
lata szerint az ország nagy esélye abban rejlik, hogy kiak
názza az óriási tehetségeiben lakozó lehetőségeket. Nem 
úgy, hogy iderögzíti őket útlevél-tilalommal, hasonlók
kal. Hanem úgy, hogy az egyetemes értékű tehetségeket 
igenis ösztönzi a nagy ívű külföldi pálya befutására, de 
olyképpen, hogy ez a pálya minden egyes pontján kap
csolatban maradjon Magyarországgal. íme a recept: el 
kell lesni a zseniket termelő pedagógiai módszereket, 
pályára kell állítani a legjobbakat, később minden esz
közt meg kell ragadni, hogy legalább egyik vegyértékük
kel idekössük őket, mert a tudománynál és az okosságnál 
a tudománytörténész Marx György szerint nagyobb kincs 
nem létezik.
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TANÁR ÚRNAK -  SZERETETTEL Papp Katalin
Szegedi Egyetem Fizikai Intézete

Megtisztelő és reménytelen vállalkozás összefoglalva 
értékelni Marx Professzor Úrnak a magyar fizikaoktatást 
segítő tevékenységét. írásom szubjektív és meg sem kísér
lem a teljességre törekvést.

„A tanár az örökkévalóságot formálja, soha nem 
mondhatja meg, meddig terjed a befolyása” Hz az E.P. 
Adams idézet többször volt nyitó vagy záró mondata 
Marx György fizikatanároknak szóló előadásainak. 
Súlya és identitást megerősítő hatása volt e szavaknak 
sok évvel ezelőtt is, amikor a fizikatanár iskolai, társa
dalmi tekintélye még a helyén volt, hát még a mai idők
ben... A 2000. évi Bolyai-díjas Freund Tamástól tudjuk, 
hogy motivációs szituációban, aktív emocionális kör
nyezetben kapott (szerzett) ismeretek hosszútávú tar
tósságát és hatékonyságát az agykutatók vizsgálatai egy
értelműen bizonyítják. Marx György régóta tudja ezt, 
hiszen tanároknak, diákoknak szóló előadásait, írásait 
évtizedek óta e tételt felhasználva építi föl. Művészi 
motivációs-rendszerével olyan példát mutat nekünk 
tanároknak, amelyből többet tanulunk e téren, mint a 
modern pedagógia kötelező és ajánlott irodalmából, 
olvasmányaiból. Az ünnepelt ismert egyéniségére tekin
tettel nem sorolom fel a tudós-tanár további, a szemé
lyes példa nevelő erejével ható tulajdonságait, helyette 
megpróbálom azokat a területeket, fórumokat kiemelni, 
amelyeken különösen sok segítséget kaptunk Tőle. 
Úgyis fogalmazhatunk: mit köszönhet a magyar fizikata
nítás Marx Györgynek?

A „Szemle”

Néhány évvel ezelőtt többszáz fizikatanár körében 
kérdőíves vizsgálatot szerveztünk, amelyben az iránt ér
deklődtünk, hogy mindennapos munkájukhoz milyen 
segítséget kapnak a fizikatanárok (például egyetemi ta
nulmányok, továbbképzések stb.). Az írásos segédletek 
között (folyóiratok, segédkönyvek), az első helyre a Fizi
kai Szemle került, a tanárok több mint 70%-a úgy nyilat
kozott, hogy oktató-nevelő munkájában, ismeretei szin
ten tartásában és továbbképzésében e folyóirat segít a 
legtöbbet. A felmérés eredményéhez úgy gondolom je
lentősen hozzájárultak az alábbi számadatok:

Marx György írásai a Szemlében, tanároknak, 
1950-2000 között

(A témák után a megjelent cikkek számát, zárójelben 
egy kiragadott cikk adatait tüntettük föl.)

Filozófiai kérdések -  fizika: 6 (például M i a fizika? 
T-II. 1973/352,1985/13D

Társadalmi kérdések -  fizika: 19 (például: Fizika 
lesz-e a modern idők latinja az iskoláiban? 1986/1)

Nukleáris nevelés: 7 (például: Csernobil leckéje 
1990/85)

Környezetvédelem: 5 (például: Napfény, üvegház, 
éghajlat 1993/132)

Interdiszciplináris tanítási kérdések: 3 (például: Evo
lúció és más szerencsejátékok 1979/290)

Magyarság-tudat, hagyományőrzés: 35 (például: 
Miért nem tudnak boldogok lenni a felnőttek? [Beszélge
tés Csíkszentmihályi Mihállyal] 1999/104)

A fizika tanításáról: 10 (például: A mechanika alap
törvényeinek szerepe az oktatásban 1955/69)

Fizikatörténet: 29 (például: Németh László hódmező
vásárhelyi üzenete 1994/119)

Természetesen Marx György nemcsak szerzőként, 
hanem főszerkesztőként, lapmenedzserként, lektorként, 
szponzorként stb. is jelen van a Szemlében közel 50 
éve. Neki köszönhető, hogy a hosszú idő óta egyetlen 
magyar nyelvű szakmai folyóirat sikeresen tesz eleget a 
„vájtfülű” kutatók tudományos igényességének, de fö l
vállalja a tanárok, egyetemi hallgatók, diákok érdeklő
dését kielégítő írások közlését is. Az a tény, hogy a 
Szemle folyamatosan jelenik meg (néha színes borító
val), hogy eljut a középiskolai és általános iskolai taná
rokhoz megfizethető áron -  egyértelműen személyének 
köszönhető.

Az ELFT: a szakmai összetartozás igénye

Nemrégiben egy természettudományos tárgyat (nem 
fizikát) tanító neves kollégát kérdeztem, segítene-e ab
ban, hogy szakmai szervezetük támogatását megnyerjük 
ahhoz, hogy kötelező érettségi vizsgatárgy legyen a kö
zépiskolákban a Természettudomány. Megdöbbené
semre nem tudott információt adni, kihez, hova fordul
jak ez ügyben. Úgy gondolom, ez egy fizikatanár eseté
ben nem történhetett volna meg. A fizikatanárok isme
rik és használják is az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 
„szolgáltatásait” , sokan közülük a tagdíjat is fizetik... A 
Társulat léte, tanárokat érintő programjai, tevékenysége 
ezer szálon kötődik Marx Györgyhöz, akár funkciót vi
sel éppen, akár „csak” tiszteletbeli elnökként segíti a 
munkát. A tanári ankétok (középiskolai és általános is-
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kólái), az őszi egyetemek es egyéb rendezvények a 
hazai fizikatanárok rendszeres szakmai megújulásának 
fórumaiként működnek. A rendezvényeken személyes 
jelenléte, előadásai, a program szakmai szervezését se
gítő kapcsolatai garancia a színvonalra, a hasznosítható 
tudásátadásra.

A magyar fizikatanítás nemzetközi ismertsége 
és elismertsége

GIREP, IUPAP, ICPE... Roman Sexl, Eric Rogers, John 
Ogborn, Yukka Mattilla, Manfred Euler, Tae Ryu, Denis 
Meadows, sőt Richard Feynman, Seymour Papért, Benoit 
Mandelbrot, Carleton Gajdusek, és még sorolhatnám. 
Nemcsak a szervezetek és a nevek ismerősek a magyar 
fizikatanárok körében, hanem a nagytekintélyű tanterv
készítők, tankönyvírók, nemzetközi hírű tudósok (köztük 
Nobel-díjasok is) sokunknak személyes ismerőseivé vál
tak. A Marx György által szervezett nemzetközi konferen
ciák a magyar fizikatanítás számára egyedülálló lehetősé
get biztosítottak az aktuális oktatási trendek megismeré
sére, a tapasztalatcserére. A balatoni, jászberényi, egri, 
soproni konferenciáktól olyan szakmai feltöltődést kap
tunk, ami után hazatérve aprónak tűntek például: a TACS 
(tananyagcsökkentés), a szerény fizetés, az óraszámcsök
kentés nehézségeiből adódó mindennapos gondjaink. 
Ezeknek a nemzetközi rendezvényeknek és Marx György 
személyének köszönhető, hogy a magyar fizikatanárok 
Nagykanizsáról, Székesfehérvárról, Kecskemétről, Bala- 
tonfüredről, Szegedről stb. eljutottak például Turkuba, 
Münchenbe, Duisburgba, Torinóba, Japánba, Hefeibe 
(Kína), a CERN-be. Az ottani megjelenésük, előadásaik 
hozzájárultak a magyar iskolai fizikatanítás megismerésé
hez és elismeréséhez külföldön. Nem véletlen, hogy a

2001-ben elnyert Bragg-díj odaítélésénél az indoklásban 
kiemelkedő helyen szerepelt Professzor Úr ezirányú te
vékenysége a nemzetközi fizikatanítás segítésében.

„Tiszteljük tanítványainkat”

Pár évvel ezelőtt szintén egy születésnapi évforduló 
volt, amelyen az ünnepelt akkor így fogalmazott: „A leg
kedvesebb dolog számomra a Puskin utcában a hallga
tóknak előadást tartani. ” De nemcsak az egyetemisták 
részesülhetnek ebben az élményben. Marx György kap
csolata a fiatalokkal példaértékű. Bármilyen zsúfolt is a 
programja, az okos diákokkal való találkozásra, a tehet
ségekkel való foglalkozásra mindig jut ideje. Ennek kö
szönhetően jött el például a nyolcvanas évek elején 
Etyekre, ahol egy természettudományos szakosított építő
táborban 150 szegedi középiskolás a délelőtti szőlőmun
kák után hallgathatta előadását az üvegházhatásról, ame
lyet saját készítésű számítógépes programmal illusztrált.

A Nemzetközi Diákolimpiák versenyzőit is évek óta 
segíti, eredményeiket figyelemmel kíséri. A valóság tisz
teletére neveli a fiatalokat és nagyra értékeli, ha ennek 
hatását közvetlenül tapasztalja. Egy szegedi olimpikon a 
nemzetközi versenyen a kísérleti fordulóban mérései 
során a várttól eltérő eredményt kapott. Mérési jegyző
könyvében ezt az eredményt analizálta, bár tudta, hogy 
elvileg nem ezt kellene tapasztalnia. Később kiderült, 
hogy mérőeszköze hibás volt. Marx Professzor Úr (és a 
helyszínen a zsűri) értékelte ezt a valóságtiszteletet, 
Varjú Kati neve több hazai és nemzetközi publikációban 
is szerepelt.

Kitekintés, a megújulás igénye

Marx György fizikatanároknak szóló előadásaiban, 
írásaiban a szorosan vett szakmai ismeretek mellett min
dig jelen van valami többlet, valami újdonság. Tőle lát
tunk példát először a fizika és a társtudományok össze
kapcsolási lehetőségeire a fizikatanításban. Már a hetve
nes években megsejtette azt a empirikus pedagógiai vizs
gálatokkal igazolt tényt, hogy a fizika-tantárgy tanulói 
népszerűségét javítja, ha a mindennapi életből vett bioló
giai, kémiai, technikai példákon (is) megmutatjuk a fizika 
alaptudomány-jellegét.

Tőle tanultuk: „A természettudomány egyes számban 
használandó!"

Minden fórumot, lehetőséget megragad arra, hogy 
segítsen a tanároknak a diákok érdeklődésének megnye
résében. „A mai fiatalok arra figyelnek, ami érdekes szá
mukra, amiben érdekeltnek érzik magukat, ami fogla l
koztatja kezüket és elméjüket egyaránt. ” E gondolat je
gyében tizenéveseket meghazudtoló lelkesedéssel foglal
kozott a „hőskorszakban” a számítógép oktatási alkalma
zásával. Az általa készített és terjesztett számítógépes 
programok, az e témában tartott előadásai, cikkei és 
könyvei nemcsak a fizikatanároknak jelentettek hasznos 
segítséget és tudatformálást. (Nem rajta múlott, hogy a 
világviszonylatban is előkelőnek mondható magyar isko-
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lai gépellátottság ellenére az igazi tantárgyi alkalmazások 
még váratnak magukra.)

A Köznevelés (a közoktatás lapja) 1985. május 17-i 
számában megjelent „MIKRO” című írásában így ír erről: 
„Egy árú értékét nem kilogrammban, hanem néha már 
kilobyte-ban fejezzük ki. Az információra nem érvényes 
a megmaradási tétel, a szilíciummorzsánál és a DNS-nél 
nincs nyersanyag-probléma: homok, víz, levegő minde
nütt akad... ú j értékrendszert kell kialakítani a gazda
ságnak, az iskoláknak, a társadalmi tudatnak. Ha ké
sünk a stafétaváltásnál, nem sok mentségünk lesz a tör
ténelem, utódaink előtt. ”

Az örök megújuló, a játékos tanító tisztét bárhol szíve
sen vállalja. A döntésjátékok hazai megismerése és elter
jesztése is személyéhez kötődik. A külföldről adaptált, 
illetve kezdeményezésére itthon kifejlesztett döntésjáté-

s ta r t

Joy o.t\éi r iilí 
a «  4W X o
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kok nemcsak a tizenéveseknek, hanem felnőtteknek, ta
nároknak is izgalmas, a hagyományostól jelentősen eltérő 
tartalmú és formájú ismeretszerzést nyújtanak. Illusztrálás
ként álljon itt két példa, mindkettő a „Pomp and Circum
stance” döntésjáték hazai elterjesztésével kapcsolatos. Ez a 
játék a fiatalok felelős párkapcsolatát szimbolizálja.

Az első képen egy tanári rendezvényen Marx György 
vezette foglalkozásokon felnőttek „küzdenek” lelkesen a 
feladatokkal. A második kép Professzor Úr sajátkészítésű 
fóliája, amelyen a páros-döntés nem azonos kockázatvál

lalását kívánta szemléltetni. Impozáns didaktikus megol
dás a játék szimbólum-rendszerének bemutatására.

Végezetül egy nemrégiben, egy csaknem bulvárlapban 
megjelent tanárvélemény Marx Professzor Úr tudásátadá
sáról: „Amikor a Professzor Úr előad, és szavait hallga
tom, azt gondolom, milyen egyszerű, milyen logikus 
minden. Aztán, amikor megpróbálom a hallottakat to
vábbadni, hiába használom akár az Ő fó liá it is, rájö
vök, nem is olyan egyszerű ez az egész. Csak a morzsá
kat tudom összegyűjteni. A titkot nem...!"

A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁS VÁLSÁGA
Sükösd Csaba

BMGE Nukleáris Technika Tanszék

Populációk Számítógépes változat

Nyulak élnek egy szigeten. A nyíllak N  számának d l idő alatti dN  
megváltozása arányos a t időpillanatban a szigeten élő nyíllak számával, 
valamint a vizsgált időintervallum hosszával, azaz dN  = k ■ N( 0 ■ dt. A k 
„arányossági állandó” a születési és a halálozási ráta különbsége, azaz 
felvehet pozitív és negatív értékeket is.

Legegyszerűbb esetben tegyük fel, hogy az egyenletben szereplő k 
nem függ sem az időtől, sem más paramétertől, azaz konstans. Az egyen
let megoldása ilyenkor triviális: NO) = N0eu. Azaz ha több a születés 
mint a pusztulás (k  > 0) akkor a nyulak száma exponenciálisan növek
szik, ha pedig több nyúl pusztul el időegység alatt, mint amennyi szüle
tik, (k  < 0) a populáció hamarosan kihal. Kezdetben a nyulak jól élnek, 
ezért k > 0.

Természetesen a sziget nem tud eltartani végtelen számú nyulat, 
ezért amikor a nyulak olyan sokan lesznek, hogy már nem jut táplálék 
mindegyiküknek, éhen pusztulnak, a halálozási ráta növekedni fog, s 
ezzel k  > 0 csökken és k = 0 felé tart, esetleg átmegy k  < 0-ba. Ezért a 
következő -  kicsit bonyolultabb -  esetben k  már nem konstans, hanem 
arányos (1 -  NO) /  Nmj)  -  m A . Itt N„m a sziget által maximálisan eltart
ható nyulak számát jelöli. Az egyenletünk átalakul:

dN  ■= NO)
Nmx

•N O )-d l,

illetve ebből

dN
dl

(1)

Most a k> mennyiség konstans. Ezt az egyenletet is meg lehet analitiku
san oldani, a megoldás:

NO) = AJ,
J h . e - v f j . j V C O j
N, AL

Itt AJ, továbbra is a nyulak kezdeti ( í  = 0) száma. Ennek a függvénynek 
a menetét látjuk az 1. ábrán  (az ábra rajzolásához N„u, = 1000, AJ, = 2, 
és ka = 2 értéket vettünk).

Az ábra  szépen mutatja, hogy a populáció létszáma egyensúlyi álla
potba kerül, s egy idő után csak annyi nyuszi lesz, amennyit a sziget el 
tud tartani.

Természetesen k csökkenését nemcsak a nyulak „éhenhalásával” 
értelmezhetjük. Ha a nyulak eléggé intelligensek, akkor felismerik a 
fenyegető veszélyt, és születés-szabályozást vezetnek be, s ezáltal 
lecsökkentik a születési rátát. Ahogy a nyulak száma megközelíti a szi
get eltartó-képességét, a születésszabályozás következtében a szü
letési ráta a (változatlan) halálozási rátához tart, s emiatt tart a k nul
lához.

Ez az egyszerű modell számítógépre is könnyen adaptálható, még 
az iskolában is. A

dN “  ki' ■N O )-d l

egyenlet a következő alakba írható át:

AL - AT k , - d f
Aj,os

■ AL (2a)

Más szavakkal: a nyúl populáció következő létszámát (N „ j a nyúlpopu- 
láció régi létszámából (.N„,Kj  lehet meghatározni. Osszuk végig az 
egyenletet AJ^-szal, s vezessünk be néhány új jelölést: y -  N/N„a, (a 
nyulak számának a maximális nyúlszámhoz való viszonya), és 
a » l\,dt. Ezzel kapjuk:

y,„ * + - .v j-y^ r  (2b)
Ezt különösen egyszerű beprogramozni, hiszen a számítógép a vál

tozók aktuális értékeit tárolja. Egy ilyen jellegű egyenlet pedig éppen 
azt mutatja meg, hogy egy változó „új” értéke hogyan számítható ki 
ugyanennek a változónak a „régi” értéke (s még egy valamilyen kons
tans) segítségével.

Ennek alapján írhatunk egy egyszerű programot valamilyen -  a ta
nulók által ismert -  programozási nyelvben (BASIC, LOGO), amely 
ciklusban, generációról generációra meghatározza a nyulak számát. 
Például BASIC-ben így nézne ki ez a program:
10 a = 0,2

[Megmondjuk, hogy mennyi legyen az a konstans]

1. ábra A populáció változása véges „eltartóképesség" mellett
N(t)
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20 y -  0,001
(Az y  változónak kezdeti éltéket adunk)

30 FOR / -  1 TO 500
[Az i  változóban számolja a program a gene
rációkat, 1-től 500-ig]

40y = y+ a ’ (1 - y) *y
(A régi j»-ból kiszámítjuk az új jm .]

50 RAJZÓ,.y)
[Kirajzoljuk az (t',y) pontot...]

60 NEXT i
[.. .jöhet a következő generációi 

Az első sorban megadjuk az a konstansot, a má
sodik sorban megadjuk a nyulak relatív számá
nak kezdeti értékét, s utána (a FOR.... NEXT cik
lusban) kiszámítjuk sorban 500 lépésre a populá
ció létszámának alakulását, s azt egy (itt nem 
részletezett) rajzoló eljárással pontonként kiraj
zoltatjuk.

Kis programunk nagyon szépen reprodukálja 
az 1. ábrán látható görbét (2.a ábra). Ha csak 
ennyit lehetne ebből a modellből tanulni, nem 
lett volna érdemes átrágni magunkat rajta.

a = 2,1

a = 2,53 a = 2,99

2. ábra a) Szabályos telítési görbe b) első megkettőződés után c) második megkettőződés után 
d) kaotikus viselkedés

A számítógépes modell vizsgálata

Érdekesebb dolgokat figyelhetünk meg akkor, ha az a paraméter 
értékét elkezdjük lassan növelni. Eleinte ennek csak annyi a hatása, hogy 
a nyúlpopuláció „gyorsabban” adaptálódik, azaz a görbe rövidebb idő 
alatt beáll az egyensúlyi értékre, a = 1,75-nél azonban furcsa dolog törté
nik: az egyensúlyi érték „megkettőződik”: a nyúlpopuláció nem marad 
egy stabil értéken, hanem egyszer „túllő" a célon, egyszer pedig „alálő" 
(2.a ábra). Tovább növelve a  értékét, az ingadozások egyre nőnek, 
majd további kettőződés következik be (a =2,45) majd megint és me
gint... Egyre bonyolultabb lesz a kép, míg végül a = 3,0 után a rendszer 
viselkedése teljesen kaotikussá válik, a populáció létszáma óriásiakat 
ingadozik, míg egyszer csak teljesen kipusztul (y<  0 lesz).

Mi történt, mi az oka ennek a különleges viselkedésnek? Ha mate
matikailag nézzük a dolgot, akkor azt mondhatjuk, hogy az (1) egyen
letünk differenciálegyenlet, azaz dt —> 0 esetén oldottuk meg. Ennek 
megoldását közelítettük számítógépen egy differencia-egyenlettel (2a, 
illetve 2b). Emlékezzünk most a definíciójára: a = k^dt. Mivel ebben 
benne van dt, aminek „nullához kell tartani” , ezért közelítésünk addig 
„jó” , amíg a eléggé kicsi (itt most nem vizsgáljuk azt, hogy „mennyire” 
kicsinek kell lenni). Tisztán matematikailag nézve tehát érthető, hogy 
amikor a értékét elkezdjük növelni, a közelítés elromlik, s a számítógé
pes megoldást el kell vetnünk.

Belegondolva azonban egyáltalán nem biztos, hogy minden esetben 
a differenciál-egyenlet helyesebb megoldást ad, mint a differencia
egyenlet. Elképzelhető, hogy a valóságban egyes folyamatok „késleltet
ve” mennek végbe, azaz a pillanatnyi állapot nem a „közvetlenül” azt 
követő {dl —> 0) állapotot határozza meg, hanem egy jóval későbbit. A 
nyuszi-modellnél maradva: minden „intelligens” nyuszi-pár a pillanat
ny i létszámhoz igazítja a születésszabályozást. Az eredmény -  a kis 
nyuszik születése -  azonban csak a vemhesség leteltével, azaz egy 
meghatározott idővel később jelentkezik! Ha a populáció létszáma gyor
san változik, akkor addigra már megváltozott a világ, s túlnépesedés 
(vagy alálövés) következhet be. Ez az oka a modellünkben bekövetke
ző ingadozásoknak. Ha pedig a késleltetési idő még hosszabb (a „világ” 
változási üteméhez képest), akkor bekövetkezik a káosz.

A modell tanulságai és a természettudományok 
oktatása

A nyuszi-világból most térjünk vissza az ember-világ
ba. Vitathatatlan, hogy a tudomány és a műszaki fejlődés 
soha nem volt olyan gyors, mint a 20. században. A tudo
mányos ismeretek duplázódást ideje tíz év alá csökkent, s 
a társadalom életét is át meg átszövik az újabb és még 
újabb technikai felfedezések. Ma már sokmillió ember 
otthonában olyan számítógép működik, amelynek telje

sítménye mellett az 1980-ban a világ nagy kutatóintéze
teiben működő, leghatalmasabb gépek teljesítménye is 
eltörpül. Az óvodások kezében mobiltelefon szól, a ké
szülékeinkben lézer olvassa le a zenét. Megfejtettük az 
ember genetikai programját, s klónozott élőlények egész 
sora született már. Senki sem vitathatja, hogy a világ vál
tozása elképesztően felgyorsult. Marx György ezt a jelen
ségkört nevezte nagyon találóan „gyorsuló időnek”.

A nyúl-populáció példáján tanulva, alkalmazkodnunk 
kell (kellene) ehhez a gyorsulva változó világhoz! Az al
kalmazkodás azt jelenti, hogy le kell csökkentenünk a 
késleltetési időt, mert különben előre megjósolhatatlan, 
kaotikus viselkedésre számíthatunk. Ezen a téren az 
egyik legproblematikusabb terület az oktatás, mert az ok
tatási folyamat általában nagy késleltetési időt hordoz 
magában. Hosszú idő telik el addig, amíg egy új ismeret 
bekerül az oktatási folyamatba. Ennek több oka is van.

• Az új ismereteket tudósok, kutatók érik el. Ők nem 
pedagógusok, s nem foglalkoznak az elért eredmény ta
nításának didaktikájával, módszertanával. Gyakran -  saj
nos -  még más szakemberek számára érthető nyelven 
sem tudják megfogalmazni az elért eredményt. Az első 
„késleltetés” tehát ott jön be, hogy kellenek valakik, akik 
nyitottak az új eredményekre, beviszik azokat a tanár
képzésbe, s ezt olyan színvonalon és nyelven teszik, 
hogy azt a leendő tanárok is megértsék. Kidolgozzák és 
átadják az új ismeretek tanításának módszertanát. Mind
ehhez idő szükséges. Newton óta több évszázad telt el, ez 
alatt az idő alatt a klasszikus mechanika tanítási módszer
tana kikristályosodott. Maxwell óta valamivel több mint 
száz év telt el, ezért az elektromosságtan tanításának di
daktikája még ma sem annyira kidolgozott, mint a 
klasszikus mechanikáé. A gyorsuló időben a legújabb 
eredmények -  a 20. század nagy tudományos vívmányai, 
a kvantumosság, a relativitáselmélet, a magfizika, a szi
lárdtestfizika -  időben még közelebb vannak, tanítási 
módszertanuk még inkább gyerekcipőben jár.

• Tegyük fel, hogy vannak olyan egyetemi professzo
rok, akik ezt a célt felismerik és saját szakterületükön 
belül ezt rövid időn belül meg is tudják valósítani, azaz 
az egyetemekről kikerülő fiatal tanárok már az új ismere
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tek birtokában vannak. Ekkor jön a második -  talán még 
nehezebben áthidalható -  késleltetés: beiktatás a „hivata
los” tananyagba. A tanítási idő feszített, minden tárgy 
azzal érvel, hogy az új ismereteket valahogyan át kellene 
adni a jövő nemzedéknek. Az óraszámokra vonatkozó 
döntést végül is politikusok hozzák meg a saját ismerete
iknek, értékrendjüknek (előképzettségüknek) megfelelő
en. Paradox módon, éppen a 20. század végén a magyar 
középiskolákban a természettudományok (nem csak a 
fizika!) oktatásának óraszámai drasztikusan csökkentek. 
Hadd idézzem egy mai magyar politikus magánbeszélge
tésben elhangzott véleményét: „A totalitárius rezsimek- 
ben volt nagy a természettudományok óraszáma, mert 
ők nem akarták, hogy a nép művelt legyen a demokrati
kus jogok gyakorlásához szükséges történelmi, jogi stb. 
ismeretekben. Ezért a humán ismereteket alacsonyabb 
óraszámban tanították, s a megmaradó „üres" órákat 
természettudományos órákkal töltötték ki. Az, hogy ma 
már nem így van, a magyar demokrácia fejlettségét mu
tatja!” Az idézet magáért beszél, nem kell hozzá kom
mentár. Ám általánosítani sem szeretnék, s nem állítom, 
hogy minden politikusnak ez lenne a véleménye.

• A szakemberek számára marad tehát a meghatáro
zott óraszámok kitöltése a túlcsorduló ismeretanyaggal. 
Sajnos még ez sem megy simán. Vita és értetlenség van a 
professzorok között is: aki a szilárdtestfizika didaktikáját 
dolgozta ki, szeretné azt az ismeretanyagot beintegrálni a 
kötelező anyagba, aki a kvantummechanikáét, az pedig 
emezt. Éles vita alakul ki az egyes területek „taníthatósá
gáról” és „hasznosságáról” . A tanárok zömét kitevő idő
sebb pedagógusok pedig értetlenül állnak, hiszen az ő 
számukra mindegyik terület egyaránt idegen és ismeret
len, s csak azt látják, hogy még a nagytudású egyetemi 
professzorok sem tudnak közös álláspontra jutni.

• A „visszajelzés” segíthetne, de sajnos ebben is van 
egy erős késleltetés: a ma bevezetésre kerülő változások 
igazi hatása csak 15-20 év múlva jelentkezik. Ezért nem 
tudjuk meg hamar, hogy jó úton vagyunk-e, vagy valamit 
rosszul csináltunk. Sokezer gyereknek kellett felnőni ah
hoz, amíg végre rájöttünk, hogy a „képolvasási” mód 
nem vált be a gyerekek olvasás-tanításában. A beavatko
zás hatása -  hasonlóan a nyuszi-modellben a születéssza
bályozáshoz -  csak jóval később jelentkezik.

Ezek miatt évtizedek telnek el, amíg egy-egy új isme
ret -  esetleg -  gyökeret ver, és ténylegesen bekerül a tan
anyagba. A tudományos ismeretanyag „populációjának” 
alakulásába való beavatkozás késleltetési ideje nagyon 
hosszú.

A természettudományos oktatás válsága

Pedig a tudományos ismeretanyag megújítására égető 
szükség lenne. A fiatalokat körülvevő világ annyira eltá
volodott a 19. század gőzgépes-csigasoros világától, hogy 
legtöbbjüket untatja a klasszikus fizika világa. Tragikus 
az, hogy a világon szinte mindenütt a legtöbb megkérde
zett fiatal a fizikát jelöli meg az egyik legkevésbé kedvelt 
tárgyként. A tehetséges fiatalok nem fizikusnak, hanem 
jogásznak, közgazdásznak mennek. Ezt a tendenciát már
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szerte a világon felismerték, s a jövőért aggódó pedagó
gusok és az utánpótlásért aggódó szakemberek megpró
bálnak ellene tenni valamit. Ennek jegyében egyre több 
konferenciát szerveznek tanárok (és tanulók) számára. 
Európában az elmúlt két évben három ilyen nemzetközi 
konferencia is volt: két „Physics on Stage” (az első 2000 
őszén a CERN-ben, a második 2002 tavaszán Hollandiá
ban), és a „Life in the Universe” (2001 őszén szintén a 
CERN-ben). A Physics on Stage konferenciák arra irá
nyulnak inkább, hogy hogyan lehet a „hagyományos” 
fizikát érdekesebben, látványosabban, a fizikát szinte „el- 
cirkuszosítva” tanítani. Pedig a fiatalokat inkább az érde
kelné, ami segítene nekik eligazodni a jelen világ útvesz
tői között: „mennyire veszélyes a radioaktív sugárzás?”, 
„Igaz-e, hogy azért más az orvosi besugárzásokra vonat
kozó sugárvédelmi szabályozás, mert az orvosi besugár
zások hatása nem annyira veszélyes, mint az atomerőmű
veké?”, „Igaz-e, hogy a globális felmelegedés a C02 kibo
csátással függ össze?”, „Igaz-e, hogy az atomerőművek 
nem bocsátanak ki széndioxidot, és hulladékuk tömege 
milliószor kisebb, mint a szénerőműveké?”, „Igaz-e, hogy 
az ózonlyuk veszélyezteti az élővilágot?” „Ártalmas le- 
het-e a mobiltelefonok sugárzása?” , „Miért nem lehet egy 
CD-re milliószor annyi információt rögzíteni, mint 
amennyit ma rögzítenek?”, „Miért nem sikerült még eddig 
megvalósítani a fúziós energiatermelést?”

A babona, az ezoterikus, misztikus hiedelmek 
térhódítása

Megdöbbentő annak a felmérésnek az eredménye, 
amelyet a Gallup Intézet az Egyesült Államokban végzett 
2001-ben: a mágikus gyógyítók erejét a megkérdezettek 
54%-a hitte el, a kísértetházakat 42% gondolta valóban 
létezőnek. Az elmúlt 11 év alatt (az előző ilyen jellegű 
vizsgálat óta) 12%-kal nőtt a boszorkányokban hívők ará
nya, s nagyon sokan hisznek a csillagjóslásban és az em
bereket megszálló ördögben is. Erősen elgondolkodtató, 
hogy az életkor szerinti eloszlás tekintetében a 18-29 éves 
amerikaiak között sokkal magasabbak ezek a növekedési 
arányok, mint az idősebbek körében. Magyarországon is 
elegendő bemenni egy könyvesboltba, s látni az ezoteri
kus könyvek hosszú sorát, vagy megnézni az újsághirdeté
seket, amelyek csillagjóslást, átok levételt és egyebeket 
ajánlgatnak, vagy akárcsak belenézni egyes TV-csatornák 
műsorába, ahol „távgyógyítók” szuggerálják a középkori 
hiszékenységű embernek, hogy „ugye érez egy kis meleg
séget, mert oda sugárzóm az energiát?” Elszorul az ember 
szíve, amikor látja, hogy a tudományos technikai és infor
mációs forradalom korában egy új „sötét középkor” felé 
haladunk. Vajon ez már az oktatási káosz első jele?

A természettudományos ismeretek 
és a demokrácia

Demokráciát választottunk 1989-ben. A demokráciá
ban az ország lakói beleszólnak saját sorsuk alakításába. 
Eldönthetik (elvileg), hogy mit akarnak és mit nem akar
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nak. Jó és megalapozott döntéshez azonban megfelelő 
háttérismeretek szükségesek. Azt, hogy akarjunk-e újabb 
atomerőmű blokkot vagy sem, csak akkor tudjuk közö
sen eldönteni, ha a közvéleménynek megvannak a dön
téshez szükséges alapismeretei! Ezek nélkül az emberek 
könnyen megfélemlíthetővé és manipulálhatóvá válnak. 
A természettudományos ismeretek hiánya közvetlenül is 
visszaüt, s a döntések -  mivel nem szakmai érveken, 
hanem politikai erőviszonyokon alapulnak -  megjósolha- 
tatlanná válnak! Vajon hogyan tud egy olyan nemzedék 
atomerőműről, vizierőműről, génsebészetről és sok más 
természettudományos ismereteket igénylő kérdésről dön
teni, amely egyre inkább hisz boszorkányokban, horosz
kópokban, szellemekben?

Korábbi erőfeszítések

Magyarországon -  szerencsére -  talán még nem annyi
ra szomorú a helyzet, mint az Egyesült Államokban. Marx 
György egyike volt azoknak, akik már korán felismerték 
a veszélyt és cselekedni is megpróbáltak.

Oktatási kísérlet
Amikor az 1970-es években a Magyar Tudományos 

Akadémia támogatásával egy kis csoport élén „reform- 
tantervet” dolgozott ki, Marx Györgyöt kettős cél vezette: 
egyfelől közérthető és érdekes módon beintegrálni a 20. 
századi nagy tudományos felfedezések egy részét a kö
zépiskolai oktatásba, másfelől pedig megteremteni a fizi
ka—kémia—biológia egymásra épülő egységes tanítását, az 
„integrált” természettudományos oktatást. Az oktatási kí
sérletben résztvevő tanárok (körülbelül 15-20 fő) olyan 
„magot” képezhettek volna, amelyből ez a fajta megúju
lás kiindulhatott volna. A kísérletben Marx tanítványaként 
és munkatársaként magam is részt vettem. Bár az oktatási 
kísérlet — véleményem szerint -  sikeres volt, azaz kide
rült, hogy a kitűzött célt el lehet érni, a tanárok nagy tö
megeit mégsem sikerült ennek megnyerni, hiszen abban 
az időben a tanárok továbbképzésének intézménye gya
korlatilag nem létezett. Emiatt a kidolgozott módszereket 
nem lehetett tömegesen bevezetni. Az azonban, hogy a 
magfizika és a sugárvédelem ma szerepel a gimnázium
ban tanítandó anyagok listáján, ennek az oktatási kísér
letnek őrzi az emlékét. Ehhez azonban még további erő
feszítésekre volt szükség.

Nukleáris tanár-továbbképzések
Látva a tanártovábbképzés rendszerének hiányossága

it, Marx György megszervezte a tanárok nukleáris to
vábbképzését. A nyolcvanas évek elejétől meghirdetett 
tanfolyamokon összesen több száz fizikatanár kolléga 
vett már részt, akik ma szerte az országban magas szinten 
tudják tanítani a magfizikai ismereteket. Marx György 
mindig gyorsan reagált. 1986. április 26-án nukleáris ka
tasztrófa következett be Csernobilban. Az akkori hivata
los politika „túlhallgatta” az eseményeket. Május elején 
Marx György összehívta az addig végzett „nukleáris taná
rokat”, s tájékoztatta őket azokról a környezeti radioakti
vitás mérésekről, amelyeket a vezetése alatt álló Atomfizi

kai Tanszéken végeztünk szinte azonnal, ahogyan a bale
set híre eljutott hozzánk, valamint azokról az alapvető 
ismeretekről, amelyek akkoriban a szakemberek előtt 
már ismertek lehettek. A résztvevő tanárok között pedig 
GM-csöves sugárzásmérő készülékeket osztott ki. Ennek 
a tájékoztatónak köszönhetően a középiskolai tanulók 
GM-csővel mérték egyes iskolákban a környezeti radio
aktivitást, s rájöttek, hogy még a modern fizikában is 
lehet mérni, s nem feltétlenül kell elhinni azt, amit a rá
dióban a politikusok mondanak! Saját szemükkel látták, 
hogy nyitott ablaknál kevesebbet számlált a GM-cső, 
mint amikor hosszú ideig nem szellőztettek, s ebből rá
jöttek, hogy a mért radioaktivitás jelentős része nem Cser
nobiltől, hanem a természetes radontól ered. Csoda-e, ha 
ezek a gyerekek szívesen jártak fizika órákra, mert olyan
ról tanultak, ami amúgy is izgatta őket? A magfizika kö
zépiskolai oktatásának népszerűsítése azóta is folyik. 
1998-ban -  Szilárd Leó születésének 100-ik évfordulóján 
-  indult a „Szilárd Leó Országos Fizikaverseny”, amely
ben azóta is évente 300-400 középiskolás diák méri 
össze tudását. A verseny szervezője és mozgatórugója 
azóta is Marx György.

Nemzetközi oktatási konferenciák 
Magyarországon

A természettudomány nem ismer határokat, s ezért a ter
mészettudományt oktató tanárok sem lehetnek elzárva. A 
közös együttgondolkozás az oktatásban legalább annyira 
fontos, mint a kutatásban. Emiatt Marx György rendszere
sen szervezett oktatással összefüggő nemzetközi konferen
ciákat. Az alábbi lista csak egy válogatás a gazdag konfe
rencia-sorozatból. A címek magukért beszélnek: 1975: 
Atoms in the School (Atomok az iskolában); 1979: Stnic- 
ture of Matter in the School (Anyagszerkezet az iskolában); 
1981: Nuclear Physics, Nuclear Power (Magfizika, atom
energia); 1982: Quantum Mechanics in the School (Kvan
tummechanika az iskolában); 1984: Entropy in the School 
(Entrópia az iskolában); 1985; Microcomputers in Science 
Education (Mikroszámítógépek a természettudomány taní
tásában); 1987: Chaos in the School (A káosz tanítása az 
iskolában); 1989: Energy and Risk (Energia és kockázat)... 
Ezek mindegyike égetően modern téma. Ezekre a konfe
renciákra világhírű tudósok is eljöttek, hogy a szakterüle
tükről közvetlenül beszéljenek a tanároknak: például Sey
mour Papért (MIT) a Logo nyelv kifejlesztője, vagy Benoit 
Mandelbrot a fraktálok egyik apostola.

Magyar példaképek

Jól emlékszem, hogy gimnazista koromban faltam a 
múlt nagy természettudósainak életéről szóló könyveket, 
s arra gondoltam, hogy valamikor majd talán én is hozzá
juk hasonló lehetek. Ez motivációt is jelentett a fizika, ké
mia, biológia tanulásához. Ezek között a könyvek között 
azonban csak egyetlen egy szólt magyar természettudós
ról: Horváth Árpád: „A dinamó regénye (Jedlik Ányos 
élete)”. Gimnazistaként akkor nem is hallottam arról,
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hogy a Nobel-díjasok között vannak magyarok is, akikre 
büszkék lehetünk, akikre felnézhetünk, akiket a fiatalok 
példaképül választhatnak. Sok évvel ezelőtt Marx György 
kezdeményezte a magyar származású világhíres tudósok 
„visszahívását” Magyarországra. Először konferenciákon 
ismerhettük meg személyesen néhányukat, majd „hazalá
togatott” Wigner Jenő, Kürti Miklós, Bay Zoltán, Teller 
Ede, Harsányi János, Oláh György. S a látogatás kezde
ményezői, a vendéglátók között mindig ott volt Marx 
György. Néhány évvel később, a külső megfigyelő szá
mára esetlegesnek, véletlenszerűnek tűnő látogatás-soro
zat mögül kitűnt, hogy jól átgondolt, megtervezett „akció
ról” van szó. Marx György -  néhány kollégájával együtt -  
megfogalmazta a „Modernizációs Chartát” , amelyet első 
körben a magyar értelmiség vezető személyiségei közül 
több százan írtak alá, majd amelyhez a mai napig több 
ezren csatlakoztak. A Chartának az egyik vezérgondolata 
az, hogy meg kell mutatnunk a világnak, de elsősorban 
saját magunknak (az ország lakóinak), hogy mennyi érté
ket adott hozzá ez a kis nép a világ általános kultúrájához 
és a tudományhoz, s hogy ezekre az eredményekre jog
gal lehetünk büszkék. Ennek alapján egész „akcióprog
ram” készült a jelentős eseményekhez kapcsolódó meg
emlékezésekről. Országos verseny indult az elektron fel
fedezésének centenáriumára, hivatalos parlamenti ün
nepség keretében Nobel-díjas tudósok részvételével em
lékeztünk meg Szilárd Leó centenáriumáról, majd Hevesy 
Györgytől, Gábor Dénesről. 2002-ben megemlékezés ké
szül Wigner Jenő születésének 100-dik évfordulója alkal
mából. Hazatértek, s magyar földben nyugszanak Szilárd 
Leó, Hevesy György, Kürti Miklós hamvai. A megemléke
zéseket és a magyar példaképek bemutatását kiegészítet
te Marx György könyve a „A Marslakók érkezése”, amely

TUDO M ÁNY A JÖVŐÉRT

A tudományos háttér erősítése a legtöbb országban a 
fejlesztési stratégia fontos eleme. A fiatalok felkészítése a 
jövő társadalma által elvárt helytállásra a közoktatási 
rendszer elsőrendű, általános feladata. Ez minden állam
polgár jobb természettudományos tájékozottságát hiva
tott elősegíteni. Ámde ugyancsak mindenki számára 
előny származik abból is, hogy a tehetségesebb fiatalok 
külön bátorítást és segítséget kapnak képességeik teljes 
kibontakoztatásához. Természetes tudásszomjuk (a felfe
dezés és megfigyelés öröme és a megértésre való törek
vés) adva van, de felkarolást is igényel.

Magas szintű intellektuális képességekre sem egyedi 
„jogszerzéssel”, sem demokratikus „juttatás” útján nem 
tehet szert az ember: van akinél megvan, van, akinél 
nincs meg. Ettől függetlenül azonban mindenki jól jár, ha 
a tehetségesek további fejlődésre is kapnak lehetőséget.

Ha a jövő követelményeinek meg akar felelni az állam, 
nem engedheti meg magának, hogy ne biztosítsa tehetsé
ges fiataljainak az önálló munkát, a természet csodáinak 
megismerését.

sikerkönyv lett. Az, hogy a magyar „marslakók” legendája 
ma már idehaza és világszerte is ismert, nem kis mérték
ben Marx György érdeme.

Összefoglalás, záró gondolatok

Láttuk a nyulak példáján, hogy a késlekedés halálos 
veszélyt jelenthet egy gyorsan változó világban. Azt is 
megvizsgáltuk, hogy az oktatási folyamat természetesen 
rejt magában késleltetési tényezőket. A gyorsan változó 
világ és a lassan reagáló oktatás együttesen vezet el a ter
mészettudományos oktatás válságához. Miután nem vár
ható, hogy a természettudomány fejlődése belátható időn 
belül lelassul, ezért az egyedüli lehetőség az, hogy gyor
sítanunk kell az új ismeretek beépítését az oktatási folya
matba. Ennek a mechanizmusa azonban jelenleg még 
csak nem is körvonalazható. Ehhez szükség lenne egy
részt olyan professzorokra, akik szinte azonnal reagál
nak, és az új eredményeket a tanárok számára is érthető
en el tudják magyarázni, másrészt szükség lenne az újra 
fogékony -  nem túlterhelt és nem a mindennapi megél
hetési gondokkal küzdő, a mókuskerék hajtásába belefá
sult -  tanárokra, akik képesek az újat befogadni, harmad- 
sorban pedig olyan „hivatalos” oktatási struktúrára, amely 
folyamatos és gyors megújulásra képes. Talán patetiku
san hangzik, de nem hiszem, hogy túlzás lenne: ettől az 
ország jövője és felemelkedése függ.

Marx György 75-dik születésnapján tanítványaként és 
munkatársaként köszönöm, hogy részt vehettem ezekben 
a munkákban, köszönöm azt a szellemi útravalót, amit 
tőle kaptam, s kívánom, hogy ezt a munkát még sokáig 
folytathassa erőben és egészségben.

Jan S. Nilsson
Svéd Tudományos Akadémia

Einstein állítólag egyszer azt mondta, hogy a fizika 
iránti érdeklődése és az a törekvése, hogy megismerje a 
Természet törvényeit akkor fogant meg benne, amikor 
fiatal gyerek korában kis mágnest kapott ajándékba. Az a 
tapasztalata, hogy kis vasdarabokat érintés nélkül is lehet 
mozgatni, rejtély volt számára, amely nem hagyta nyu
godni. Nos, akár igaz ez az anekdota, akár nem, tényként 
meg kell állapítani, hogy Einstein kíváncsisága óriási 
mértékben tágította a fizika látóterét.

A fiatal figyelmének felkeltésére, képzeletük élénkítésé
re, a tudomány iránti igény megerősítésére alkalmas mód
szerek terén rengeteg ötlet és kísérlet van forgalomban. 
Értékes tapasztalatokat át lehet adni. Eredményesnek bi
zonyult módszerekkel más területeken is lehet próbálkoz
ni. Új körülmények között alkalmazva, módosításra is van 
lehetőség. A fizika területén Magyarország -  és személy 
szerint Marx György- igen fontos szerepet vállalt és játszik 
abban, hogy tehetséges fiatalok érdeklődését felkeltő új 
módszereket találjunk és alkalmazzunk. E tekintetben is 
igaz, hogy tartós változások és javulások létrejöttéhez mind
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a hozzáértés, mind pedig a karizmatikus agitálás elenged
hetetlen kellék. George mindkettővel rendelkezik.

Amikor az iskolákban számítógépeket kezdtek hasz
nálni, George már nagyon korán szorgalmazta ezeknek al
kalmazását modellezésre, például gázok termodinamikai 
viselkedésének magyarázatára. Ma már ott tartunk, hogy a 
„tudományos központokban” bonyolult szimulációs prog
ramok is rendelkezésre állnak, amelyekkel például csilla
gok képződése csillagközi porfelhőkből, vagy arra érett 
csillagok összeomlása neutroncsillagokká vagy fekete lyu
kakká is szimulálható. Más komplex jelenségek is model
lezhetők, ilyenkor például a kísérletező diák legtanulságo
sabb feladata lehet a komplexitás kapcsolatba hozatala az 
egyszerű, fundamentális törvényekkel és elvekkel.

A klasszikus iskolai fizikatanítás sok esetben több fi
gyelmet szánt a képletek manipulációjának, mint a képle
tekben kifejezett fizikai tartalom megértésének. Újabban 
azt tapasztaljuk, hogy a fizika módosított tanterveiben 
(több vonatkozásban is) ennek ellenkezője kezd érvénye
sülni. Ezen pozitív változás keresztülvitele könnyű feladat
nak tűnik, azonban tény, hogy szakemberek (például ta
nárok) kollektívái is gyakran nagyon is konzervatív hozzá
állást tanúsítanak mindenféle változással szemben. Ilyen
kor a tartós változás nem csak híveinek szakmai tekinté
lyén, hanem karizmatikus érvelésén és kitartásán is múlik. 
Az, hogy a fizikatantervek nagymértékű korszerűsítésére 
most már sok országban sor kerülhetett, néhány (kis szá
mú!) úttörőnek és elkötelezett tanárnak köszönhető. Itt is 
a titánok között látjuk George-ot. Az ő tapasztalatait gyűjt
ve és kiértékelve néhány nemzetközi szakmai szervezet 
országhatárokon át terjesztette és fogadtatta el az eredmé
nyeket. Szeretném ismételten hangsúlyozni, hogy a fiziku
sok nemzetközi közössége nemcsak az úttörőknek, ha
nem a velük együttműködő tanároknak is sokkal tartozik.

1975. június hó 12-én Marx György mondta el az üd
vözlő beszédet a Balatonfüreden megtartott nemzetközi 
„Neutrínó’75” konferencián, amely az 1968-ban indított 
sorozat ötödik rendezvénye volt. E sorozat egyik legaktí
vabb szervezőjére, Marx nevére először mint az Act a 
Physica Academiae Scientiarum Hungaricae folyóirat
ban 1955-ben megjelent „Die Wechselwirkung der Ele
mentarteilchen und die Erhaltungssätze”, majd más, neut
rínókról szóló cikkek, valamint asztrofizikai dolgozatok 
szerzőére lettem figyelmes. Személyesen először, mint 
említettem, Balatonfüreden találkoztunk, azóta viszont 
több alkalommal és a világ legkülönbözőbb pontjain. 
Kezdettől fogva élvezetes eszmecserékbe merültünk. 
Marx mindig mély gondolatokkal szokott előállni. Ami
kor a Neutrínó-konferenciát 1979-ben Bergenben tartot
ták, Marx volt kedves engem is egy Norvégia északi ré
szébe elvezető gépkocsitúrára meghívni, mely néhány 
nagyon kedves napot szerzett nekem.

Utoljára, de nem utolsó sorban kiemelném a Fizikai 
Olimpiákat, mint a tehetséges fiatal diákokra vonzó és 
serkentő hatású eseményeket, amelyek azonban további 
funkciókat is betöltenek. Mozgósítják a résztevő orszá
gokat, amikor a selejtező versenyeket lebonyolítják, ami 
szélesebb körök figyelmét is felkelti. E versenyek az or
szágokon belül is elismertek: az eredményeket diákok és 
iskolaigazgatók egyaránt figyelik és értékelik. Akik orszá
gosan jól szerepeltek, hősökké és közismertekké válnak. 
Akik pedig a végső menetig jutnak el, a fiatalok határo
kon túli ismeretségeinek és baráti kapcsolatainak ápolói 
lesznek. A nemzetközi vetélkedés végeredményei ugyan
csak elemezhetőek, értelmezhetőek és alkalmasint egyes 
országok magas szintű hatóságainak vezetőit is meggon- 
doltatják. Olyan elemző összehasonlításokra van alkalom 
és alap, hogy a különböző országok előkészítő szervei 
hogyan viszonyulnak a fizikához, mit hangsúlyoznak, 
hogyan rangsorolják az érdemeket. Meg sem kell említe
nem, hogy Magyarország a Diákolimpiák egyik fő támo
gatója és eredményes szereplője.

A fentiekben néhány példa ismertetésével bemutat
tam, hogy mit újított az egyik természettudomány, jelesül 
a fizika annak érdekében, hogy a fiatalok figyelmét fel
keltse és képzeletét serkentse. Magyarország részvétele 
és hozzájárulása minden vonatkozásban jelentős. A ma
gyar fizika történetét sok magyar fizikus kimagasló ered
ményeire való tekintettel dicsőségesnek lehet mondani. 
Hasonló, vezető szerepe van a jövő fizikájának alakításá
ban és fizikusainak képzésében. A 75. születésnapját ün
neplő Marx György büszke lehet teljesítményeire, de -  
ismerve jövőbe tekintő elméjét -  biztos vagyok benne, 
hogy még sok tennivalót tart számon. Mindnyájan a leg
jobbakat kívánjuk e terveihez és szívből gratulálunk a 
születésnapja alkalmából.

Michiji Konuma 
Musashi Institute of Technology 

Yokohama, Japán

Japánba Marx először 1965-ben látogatott el. Néhány 
hónapig a Kyotói Egyetem Fizikai Alapkutatások Intéze
tében dolgozott, ahol a Nobel-díjas Hideki Yukawa pro
fesszor volt az igazgató. Én akkor George-dzsal nem ta
lálkozhattam, mert Európában tartózkodtam.

Másodszor akkor jött Japánba, amikor Kobéban nem
zetközi workshopot szerveztünk az igen magas energiák
nál észlelt gyenge kölcsönhatásokról. Itt is a legaktívabb 
szervezők egyikének bizonyult. Ráadásul a workshop 
után Kyotóban, családom körében igen finom halászlevet 
is főzött nekünk.

A fizika területein végzett kutatásokon kívül további kö
zös munkaterületeink is akadtak. 1983-ban a Kyotói Egye
temről a Keiói Egyetemre kerültem át, ahol alsóbb éves 
diákoknak kellett előadásokat tartanom -  életemben elő
ször. Ekkor kezdtem csak igazán átérezni az oktatási mun
ka fontosságát. „A fizikaoktatás (új) irányzatai” tárgykörű 
nemzetközi konferenciát 1986-ban a tokiói Sophia Egyete-
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men rendezték, ahol újból találkoztunk és alkalmam volt 
megismerni és értékelni Marx Györgynek a különböző 
szinteken folyó fizikaoktatás korszerűsítése érdekében 
kifejtett aktivitását. Amikor azután -  mint a Japán Fizikai 
Társulat elnöke -  1991 októberében Budapestre jöttem 
az Eötvös Társulat százéves jubileumát megünnepelni, 
Marx megkért arra, tartsak előadást egy, a fizikaoktatásról 
Jászberényben éppen folyamatban lévő konferencián, 
ahol csodálatos együttműködést tapasztaltam számos kö
zépiskolai és egyetemi oktató között. 1999 júniusában 
pedig, amikor ismét Budapesten jártam, Marx újfent fel
kért egy előadásra egy Szegeden rendezett konferencián 
(„A természettudományok oktatása -  előkészület a XXI. 
századra”). Ott ismét alkalmam volt számos, természettu
dományokat oktató tanárral és azok oktatásában érdekelt 
vagy érintett tudóssal találkozni. Mind a Jászberényben, 
mind a Szegeden tartott előadásomon George volt szíves 
tolmácsolni.

1996-ban az IUPAP 22. közgyűlésén, Uppsalában ismét 
találkoztam vele. Ott is -  mint mindig -  Marx élénken és 
szellemesen vitatkozó IUPAP-elnökhelyettesnek bizonyult.

Egy további közös jellemzőnk, hogy a „Tudomány és 
Világ” tárgyú Pugwash-konferenciák hívei és résztvevői 
vagyunk.

1995-ben -  abban az évben, amikor ezt a szervezetet 
Nobel-díjjal jutalmazták -  George is részt vett a Hirosimá
ban tartott konferenciáján, amelynek én voltam a helyi 
szervezője. 1998. február havában viszont Marx volt az 
egyik szervezője -  én pedig az egyik meghívott előadója 
-  annak a Debrecenben megtartott Pugwash-rendezvény- 
nek, amelynek témája „Tudomány és etika” volt.

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 1991-ben rendezett 
centenáriumi ünnepsége alkalmával néhány érdekes 
könyvre hívták fel a figyelmemet (többek között John 
Lukács „Budapest 1900 -  A Historical Portrait of a City 
and its Culture” művére) és rajtuk keresztül magyar ter
mészettudósok személyiségeire és eredményeire vonat
kozó adatokról kaphattam tájékoztatást. Ezeket később 
kiegészítette Marx részletes elemzése a magyar termé
szettudományról és tudósokról a „Voice of the Martians” 
című könyvében. Ennek a könyvnek három kiadását -  
ahogyan 1994-ben, 1997-ben és 1998-ban (CD-vel) 
megjelentek -  Marxtól rendre haladéktalanul megkap
tam és lelkesen el is olvastam. A japán nyelvű kiadás 
megjelenését 2001. december havában egy, a tokiói 
magyar nagykövetségen rendezett fogadáson ünnepel
tük meg. Ennek keretében előadásokat tartott: Szerda
helyi István nagykövet, Hiroyuki Yoshikawa, a Japán 
Tudományos Tanács elnöke, Franki Péter, sok éve Ja
pánban dolgozó magyar matematikus, Tae Ryu, Marx 
György munkatársa a fizikatanítás területén, valamint 
Tsuneo Morita, a „Voice of the Martians” könyv Buda
pesten élő fordítója.

Amint előadásaikat hallgattam, egyre biztosabb lettem 
abban, hogy Marx György is nem egyéb, mint marslakó. 
Hazatérve, könyvének nekem ajándékozott példányában 
a következő aláírt bejegyzést találtam: „a  Marson, 1997. 
május hó 26-án

NEUTRÍNÓFIZIKA ÉS A W IN-MŰHELYEK Herbert Pietschmann
Bécsi Egyetem 

Elméleti Fizika Tanszéke

A huszadik század hetvenes éveinek elején egyre 
hosszabbak lettek a hagyományos konferenciák, sok 
párhuzamos szekcióval, és az egyre rövidebb előadáso
kat kezdték unni a fizikusok. Ekkor jó barátommal Jan 
Nilssonnal, a svédországi göteborgi Chalmers Műegye
temről elhatároztuk, hogy panaszkodás helyett újstílusú 
konferenciákat szervezünk. Ezek az általunk kitalált 
névvel „Műhelyek” (Workshop) arra voltak hívatva, 
hogy a konferenciák és az iskolák közötti hézagot úgy 
töltsék be, hogy azokban valódi munkavégzés legyen, 
új gondolatok szülessenek. A formális előadások a 
program kis részét alkották, a többi időt csoportonként, 
előre nem meghatározott témájú beszélgetésekkel töl
töttük ki, így biztosítottuk a spontaneitás mellett a krea
tivitást.

HERBERT PIETSCHMANN: NEUTRÍNÓFIZIKA ÉS A WIN-MŰHELYEK

Akkoriban a nagy konferenciákon főleg a nemrégen 
felfedezett hadronok tulajdonságaival és kölcsönha
tásaival foglalkoztak, nagyon kevés szerepet kapott az 
elektromágneses és gyenge kölcsönhatás. Ezért rendez
tük meg az első Fotonkonferenciát Bostonban 1963- 
ban, ebből alakult ki később a Lepton-foton-kölcsön- 
hatás Konferenciák sorozata. M arx György kezdemé
nyezte a most vxx  sorozatként ismert Nemzetközi Neut
rínó Konferenciákat (például a Münchenben rendezen
dő v02-t). Miközben a Műhelyt terveztük, a Fermilab új 
gyorsítóját előkészítették különleges részecskékből álló, 
nagyenergiájú és nagyintenzitású nyalábok gyenge kö l
csönhatásainak vizsgálatához, ezért a találkozó neve 
„Műhely a nagyenergiájú nyalábok gyenge kölcsönhatá
sainak tanulmányozására” lett. Természetes hogy az

167



előkészítők „belső körébe” bevontuk Marx György ba
rátunkat.

A svédországi Skövdében megrendezett első Műhely 
olyan jól sikerült, hogy a résztvevők többsége (köztük 
Abdus Salam és a később Nobel-díjjal kitüntetett Carlo 
Rubbia) indítványozta, hogy a következő évben Auszt
riában ismételjük meg a Műhelyt. (Néhány csoportban a 
diszkussziók alapján több publikáció is született.)

Az indítvány alapján a Műhelyt 1974-ben Ausztriá
ban, a Wolfgang-tó melletti Stroblban rendeztük meg, 
ahol részt vett többek között G. t ’Hooft, A. Salam, C. 
Rubbia és A. Pais. A fő téma, de a hivatalos elnevezés is 
megint a „Nagyenergiájú Nyalábok Gyenge Kölcsönha
tása" volt. A jelentős kísérleteket a csoportok kiemelke
dő tagjai képviselték, így a viták élénkek és terméke
nyek voltak. A gyenge neutrális áramok felfedezése 
után a hangsúly a gyenge bomlások precíziós mérései
ről áttevődött a gyenge kölcsönhatású szórásokra, azaz 
a különleges részecskenyalábokról a neutrínónyalábok
ra. A kreatív munka főleg a vitacsoportokban folyt, 
ezért az 50 résztvevő azt javasolta, hogy az ilyen típusú 
összejöveteleket ne hagyjuk abba. A következő Műhelyt 
sem én, sem Jan Nilsson nem tudta megrendezni, de K. 
Tanaka a columbusi Ohio Állami Egyetemről, felaján
lotta, ha segítünk neki, elvállalja a szervezést. Együtt 
írtunk egy körlevelet, amelyben javaslatot tettünk a Mű
hely elvi alapjaira. Ezt azóta a rendezők minden WIN- 
műhely előtt megkapják, és ez egyúttal felhatalmazás is 
a rendezésben való részvételre.

A harmadik Műhely kapta először a „Nemzetközi” ne
vet; ezt az ohiói Columbusban rendeztük 1975-ben. A 
folyamatot ezután már nem lehetett megállítani, Abdus 
Salam nagy érdeklődést mutatott az ilyen típusú fizikus 
összejövetelek iránt, és 1976-ban, a trieszti Nemzetközi 
Elméleti Fizikai Központban megszervezte a 4. Műhelyt. A 
fizika valóban nemzetközi jellegének bizonyítéka, hogy a 
sorozat következő összejövetelét Ázsiában, Japánban tar
tottuk. Ez volt az 1977-ben Kobéban rendezett, nagyon 
sikeres 5. Műhely. Az 1978-as 6. Műhely helyszíne megint 
az Egyesült Államokban, az iowai Amesben volt.

A hetediket Marx György szervezte 1980-ban a Bala
ton mellett. Személyét a nemzetközi közönség a neutrí
nófizikával azonosította. Tudták, hogy elsősorban a 
gyenge kölcsönhatások érdeklik, munkásságával hozzá
járult a Standard Modell sikeréhez. A lepton-foton kon
ferenciák tárgykörében szerepelt a neutrínónyaláb-fizi- 
ka is, ezért a sorozat nevét „Gyenge Kölcsönhatások és 
Neutrínók Nemzetközi Műhelyére” változtattuk -  J. 
Schneps javaslatára W INxr-nek rövidítettük. A konfe
renciák és összejövetelek száma annyira megnőtt, hogy 
eldöntöttük, hogy a WIN-műhelyt, illetve a neutrínó

KEDVES KOLLÉGÁK!

Mivel George és jómagam egyidősek vagyunk, nem 
feledkezhettem meg hetvenötödik születésnapjáról. Nagy
ra becsülöm mindazt, amit az európai és nemzetközi fizi

konferenciákat kétévente rendezzük -  páros években a 
vxxr-et, páratlan években a WINxc-et.

Ennek ellenére következő WIN-műhelyt 1982-ben 
tartottuk a spanyolországi Javeában, de hogy a sorrend 
ne boailjon fel, a neutrínókonferenciák következő, 9- 
Műhelyét egy évvel később tartottuk Franciaországban, 
az Annecy-tó melletti Talloires-ban. Azóta a neutrínókon
ferenciára páros években, a Műhelyre pedig páratlan 
években kerül sor.

1985-ben Finnországban Savonlinnában rendeztük a 
sorozat 10. eseményét, ahol először is az MSW-effektust 
tárgyaltuk -  mindhárom szerző Mihejev, Szmirnov és 
Wolfenstein jelenlétében, akik aktívan részt is vettek a 
heves vitákon. 1987-ben megint az USA következett: a 
helyszín Santa Fe mellett a Los Alamos Nemzeti Laborató
rium volt.

A 12. Műhelyre Izraelbe utaztunk, a Galili-tó melletti 
Ginosarba. 1991-ben Olaszországban a Gran Sasso Labo
ratóriumban jöttünk össze, a WIN93-at pedig Koreában, 
Szöulban rendeztük. A WIN95-tel először tértünk vissza 
egy korábbi helyszínre, a franciaországi Talloires-ba. A 
WIN97 színhelye Anacapri (Olaszország), a WIN99-é a 
dél-afrikai Capetown volt. És mivel már áttértünk a déli 
féltekére, a következő WIN01-et 2002-ben Új-Zélandon, 
Christchurch-ben tartottuk, ahol Sir Ernest „K iw i" Ruther
fo rd  lakott és ahonnan a szép nevű Amanda-kísérlet is 
elindult.

A WIN03-at a Fermilab közelében tervezzük. Időköz
ben a neutrínófizikusok érdeklődése a gyenge szórások
ról a neutrínó tulajdonságainak tanulmányozása felé for
dult. A földalatti kísérletek felé irányította az érdeklődést 
a neutrínóoszcilláció felfedezése és ennek következmé
nye: az, hogy a neutrínó-tömegkülönbség nem tűnik el. 
A jövő feladata annak tisztázása, hogy a neutrínó Dirac- 
vagy Majorana-részecske, vagy esetleg a kettő kombiná
ciója. Ki kell derítenünk, hogy pontosan háromféle neut
rínó létezik-e, vagy a természet úgy „határozott” , hogy 
osztódással szaporítja a neutrínótípusokat. Ha az utóbbi 
igaz, akkor ki kell kutatni létezésük magyarázatát és tulaj
donságaikat.

Richard Feynman egyszer a nagyenegiájú ütközési 
kísérleteket bírálva azt mondta, hogy a legrosszabb mód
szer egy svájci óra szerkezetének felderítésére, ha két 
órát nagy erővel egymáshoz ütünk. Én azt mondom, 
hogy az anyag belsejébe úgy tudunk belelátni, ha a leg
csalókább részecskét, a neutrínót vizsgáljuk. Igaz, hogy 
ehhez sok erőfeszítés szükséges, de ha a végére járunk, 
az eredmények világosak, egyértelműek lesznek. Ezt sok 
évtizeddel ezelőtt előrelátta Marx György, amikor a neut
rínókonferenciákat kezdeményezte, egy kicsiny, de elkö
telezett közösség számára.

ka érdekében tett és számos, hasonló tevékenységgel el
tölthető évet kívánok.

Üdvözlettel, Walther Thirring, Bécsi Egyetem
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MARX GYÖRGY »ELETEROS» GYENGE UNIVERZUMA
Lev B. Okun
ITEP, Moszkva

A huszadik század fizikájára rányomják bélyegüket az 
olyan kitűnő magyar fizikusok, mint Eötvös, Szilárd, Neu
mann, Wigner, Teller, Telegdi. A legtöbbjük külföldön 
dolgozott, csak Eötvös végezte korszakalkotó kísérleteit 
Magyarországon. Marx György az a világszerte ismert 
magyar elméleti fizikus, akinek élete és munkássága -  az 
eötvösi hagyományokhoz ragaszkodva -  elválaszthatat
lan hazájától. Nem véletlenül lett Marx György az Eötvös 
Loránd Fizikai Társulat tiszteletbeli elnöke.

A Telegdi Bálint tiszteletére 1987-ben kiadott „Festi
val” című könyvben megjelent „Gyenge Univerzum” 
című cikkében Marx György rámutat a gyenge kölcsön
hatásoknak az asztrofizikában és a kozmológiában ját
szott döntő szerepére. Az elemi részecskék közötti gyen
ge kölcsönhatások már évek óta György tudományos 
tevékenységének előterében állnak. Az ő és tanítványai

nak jelentős hozzájárulását a neutrínófizikához nagyra 
becsülik a világ fizikusai, köztük Bruno Pontecorvo és 
Volodja Gribov (akik sajnos már nincsenek közöttünk).

Györgynek sikerült a magyar fizikát, az asztrofizikát és 
asztronómiát azokba a jelentős nemzetközi programokba 
integrálnia, amelyek célja a tudományos ismeretek szé
leskörű terjesztése. Marx György az UNESCO, a IUPAP, a 
Nemzetközi Asztronómiai Unió, a Fizikaoktatás Nemzet
közi Szervezete, az Európai Fizikai Társaság és a trieszti 
Nemzetközi Elméleti Fizikai Központ keretében számos 
nemzetközi konferenciát és műhelyt szervezett.

Marx Györgyöt sokszor tüntették ki érdeméremmel, 
díszdoktorsággal és akadémiai tagsággal. Nagy örömöm
re szolgál, hogy a Fizikai Szemle útján kifejezhetem Marx 
György barátom iránti csodálatomat, és elküldhetem néki 
legmelegebb jókívánságaimat.

M IT  TANULUNK GYURITÓL A MESSZI IND IÁBAN

Amikor ezen írásommal a hetvenöt éves Marx György 
professzort köszöntőm fel, örömmel elevenítem fel egy 
közel huszonöt éves, a magam számára intellektuálisan 
rendkívül gyümölcsöző ismeretség eseményeit, illetve 
emlékeit.

Első találkozásunkra a hetvenes évek közepén került 
sor amikor Delhiben az Egyetemünkön George előadást 
tartott a fizika tanításáról. Az azóta eltelt sok év során 
ezen előadás részletei elhalványultak ugyan, de változat
lan élénkséggel él bennem annak emléke, hogy milyen 
nagy fokú csodálatot váltott ki bennem -  és nagy számú 
kollégámban -  a briliáns előadásmód, a részletek ügyes 
csoportosítása és az, hogy a komplex kérdéseket is egy
szerűbbnek láttuk ezután. Azóta is sokszor volt alkalmam 
George előadásait hallgatni és akár az elméleti fizika kér
déseiről szóltak, akár arról, hogyan használhatók fel a 
számítógépek a felső és középfokú oktatásban, mindig is 
úgy éreztem, hogy nagyszerű tanító szól hozzánk.

Kapcsolatunkat tovább erősítették azok a megismételt 
meghívások a Balatoni Szemináriumokra, amelyeknek 
témája az iskolákban folyó fizikaoktatás korszerűsítése 
volt. Ezen szemináriumok magas színvonalán kívül továb
bi meglepetést okozott és nagy élményt jelentett a résztve
vő középiskolai tanárok nagy száma, valamint a részt vett 
kollégák ily módon szerzett tekintélye a többiek előtt. 
Annál is inkább, mivel Indiában akkortájt középiskolai és 
egyetemi oktatók közös fórumai még nem léteztek. Sőt, 
amikor a Delhi-i Egyetemen oktató néhány kollégámmal 
együtt -  George példáján fellelkesülve -  igyekeztünk ma
gasabb szintre segíteni a természettudományok oktatását

Vijaya S. Varma
Delhi-i Egyetem

az indiai középiskolákban, igen gyakran azt kellett halla
nunk, hogy egyetemi oktatók lévén, munkaterületünk a 
felsőfokú oktatás és ne üssük orrunkat az iskolákban 
folyó oktatásba. Igen nehéznek bizonyult feletteseinket 
arról meggyőzni, hogy az egyetemi oktatók igenis illetéke
sen szólnak hozzá a középiskolai oktatás problémáihoz. 
George volt példánk akkor is, amikor részt vettünk iskolai 
tananyag összeállításában és hangsúlyoztuk, hogy annak 
alapja a tanulók tantermi kísérletezése legyen.

További „ihlet forrásának” bizonyult George azon 
alapvető állásfoglalása, hogy a természettudományok 
számára egyrészt a gyerekek közvetlen környezetében 
kell helyet (és szerepet) biztosítani, másrészt a természet- 
tudományok és a társadalom találkozási és kölcsönhatási 
zónáiban felmerülő problémákkal is meg kell ismertetni a 
gyerekeket. George érdeklődése a bhopali gáztragédia, a 
nagy- és kis-völgyzáró és vízduzzasztó gátak alternatívá
ja, valamint az atomenergia mellett és ellen szóló érvek 
csatája iránt mind ösztönzést és segítséget jelentenek ne
künk abban az igyekezetünkben, hogy érdekesebbé te
gyük a természettudományok oktatását és hogy gyere
keinket nem csak jobb szakemberekké, hanem tájékozot
tabb állampolgárokká neveljük.

Amióta megismertem, George mindig is erőteljesen 
szorgalmazta a számítógépek alkalmazását a középiskolai 
oktatásban, különösen a komplex rendszerek modelle
zésére. A ragadozók-prédák rendszereinek alakulása, egy 
tintacsepp elkeveredése (diffúziója) egy pohárnyi tiszta 
vízben, az erdőtűz terjedése, mint példa fázisátmenetekre, 
magreakciók és atomreaktorok — megannyi klasszikus,
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utánzásra csábító példa. Afrikai országokban (karöltve a 
fizikai Nobel-díjas Abdus Salam professzor nevét viselő 
Nemzetközi Elméleti Fizikai Centrummal) George megtar
tott egy sorozatnyi „műhelyt” a mikrokomputerek közép
iskolában ajánlott alkalmazásáról. A résztvevők -  többsé
gükben általános és középiskolai tanárok a közeli orszá
gokból -  megismerkedhettek a mikroszámítógépek fizika- 
oktatásban lehetséges felhasználásának nagyszámú példá
jával. Tanulmányozhatták komplex rendszerek szimulált 
modelljeit, megtanulhattak speciális programozási nyelve
ket, gyakorolhatták a komputerek csatlakoztatását mérő- 
berendezésekhez és mérőérzékelőkhöz, valamint ezeknek 
segítségével laborvizsgálatok elvégzését és sok egyéb új 
és változatos alkalmazást. Mire elvégezték a műhelykurzu
sokat, a részt vett tanárok többségének már saját program
ja is volt, amelyet általa érdekesnek talált példára szabot
tan saját maga készített el. Szerencsémnek tartom, hogy 
három ilyen műhelykurzus keretében részt vehettem 
nagyszámú -  különböző szakmai és kulturális háttérrel 
rendelkező -  fiatal tanár továbbképzésében. Ily módon 
közelről is meggyőződhettem arról, mekkora lelkesedést 
váltott ki bennük, hogy ilyen érdekes módon ismerhették 
meg a természettudományok oktatásának korszerű mód
szereit, de azt is értékelhették, hogy e tudományok egyes 
legújabb vívmányairól egyszerű és érdekes módon szerez
hettek tudomást.

A számítógépek alkalmazását az oktatásban George 
mindig és mindenütt fontosnak és sürgősnek tartotta, de 
különösképpen a Harmadik Világ iskoláiban. Ennek oka 
egy vízió, jelesül az a remény és bizakodás, miszerint ily 
módon a fejlődő és fejletlen országok elkerülhetnek 
egyes -  például történelmileg kialakult -  akadályokat a 
hatékonyabb társadalmak kialakításainak útján, méghoz
zá gyorsabban, mint ahogyan a jelenlegi rendszerek és 
oktatók erre képesek. Ebben a vonatkozásban George 
külön érdeme ezen törekvés másokat megelőző megva
lósításának szorgalmazása.

Egy további, általam csodált tulajdonsága George-nak 
az a lendületesség, kitarás, amellyel akcióinak véghezvi
telét és célkitűzéseinek elérését biztosítani szokta. Ennek 
legjobb példája az az erőfeszítés, amellyel az általa szer
vezett szemináriumok és „műhelyek” szakmai anyagának 
szerkesztését és publikálását szorgalmazza, és ezáltal azo
kat a rendezvényeken részt vett oktatóknál sokkal széle
sebb körű érdeklődők számára hozzáférhetővé teszi.

Külön velejárója a George-dzsal létrejött kapcsolatom
nak, -  amit sokra értékelek és nagyon hálás vagyok érte -  
az a számos alkalom és lehetőség, hogy igen sok magyar 
kollegával találkozhattam. Élvezhettem a magyarok meleg 
vendégszeretetét és a fantasztikus magyar konyhát. Leg
kedvesebb barátaim közül nem egy magyar és örülök, 
hogy megismerhettem ezt a gazdag és érdekes kultúrát.

MARX GYÖRGY, PONTIFEX MAXIMUS Telegdi Bálint
Kaliforniai Műegyetem, Pasadena 

CERN, Genf

A „római csoport” fénykorában munkatársai Permit a 
„Pápa” névvel illették, tévedhetetlenségére utalva. E tör
ténelmi ténytől indíttatva döntöttem úgy, hogy Gyuri
nak a „nagy hídépítő" címet adományozom. Valóban 
azt gondolom, hogy ez a cím ragadja meg egyik legma
radandóbb tevékenységének lényegét -  a szülőföldjü
kön dolgozó és a külföldön aktív magyar fizikusok kö
zötti, a múlt dicsőséget hozó nagyságai és a jövő ígére
tei közötti hidak építését. Ennek a célnak megvalósítá
sára szervezte az emigránsok hazalátogatásait, írta meg 
könyvét a „marslakókról” és nem utolsósorban nevelt 
kiváló tanítványokat, akik ma a magyar tudomány fák
lyavivői fogadott hazájukban (itt Kövesi-Domokos Zsu
zsa, Kuti Gyula, Mezei Ferenc és Szalay Sándor neve 
jutnak eszembe).

Egy hasonló alkalommal nekem ajánlott ünnepi kötet 
sok kiváló cikket tartalmaz, köztük három Nobel-díjasét. 
De csak egy olyan van közöttük, amely valóban tanulsá
gos volt számomra -  ez Gyuri csodaszép esszéje, a 
„Weak Universe”. Ez a mű méltón tanúsítja tudását és 
pedagógiai képességeit.

Nem itt kell felsorolni és méltatni Gyuri számos hozzá
járulását a részecskefizikai elmélethez. Egyetlen egyet 
emelek ki, a leptonszám megmaradása törvényének gon
dolatát. Ezt oly korán javasolta, hogy sokan nem is tulaj
donítják neki a felfedezést.

Hadd csatlakozzam a közeli és távoli munkatársak 
sokaságához, amikor Gyurinak még sok, egészségben 
eltöltött, aktív évet kívánok. Remélem, hogy hamarosan 
személyesen is elmondhatom mindezt Neki.

A TUDOM ÁNY AVATOTT SZÓSZÓLÓJA Klein György 
Karolinska Intézet, Stockholm

Melegen gratulálok és a legjobb kívánságaimat kül
döm Marx György professzornak, 75-ik születésnapja 
alkalmából. Nem vagyok fizikus, ezért munkásságának 
csak arról a részéről szólok, amelyekkel kapcsolatban

több éven keresztül együttműködtünk. Kapcsolataink 
nagyon széleskörűek voltak. Én tudom a legjobban, hogy 
Marx professzor milyen mély érdeklődést tanúsít a kiváló 
magyar tudósok, különösen a matematikusok és fiziku-
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sok emberi és szakmai pályafutása iránt. Sok. tartalmas és 
élvezetes könyvben, tanulmányban és újságcikkben töre
kedett megérteni, hogy honnan ered az a hajtóerő, ami 
ezeket az embereket mozgatja; felfedezéseit át akarta ad
ni a világ érdeklődő, de kevéssé tájékozott részének. 
Különösen nagyra becsülöm a „marslakókról” írt köny
vét, valamint Szilárd Leó és Békési György életrajzát. Em
lékezetes számomra a stockholmi Királyi Tudományos

Akadémián ezekről a témákról, valamint a tudományos 
kreativitásról tartott kiváló előadása.

Marx György a legmagasabb fokon művelt természettu
domány avatott szószólója. Megtestesül benne az a ritka 
képesség, hogy a legmagasabb szinten művelt tudomá
nyos tevékenység mellett pártolja a humanista kultúrát.

Boldog születésnapot és sok boldogságot kívánok 
Marx Györgynek.

EGY DIPLOMAMUNKA TÖRTÉNETE 

SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTŐVEL
Kuti Gyula

Department of Physics 
University of California at San Diego

Közel négy évtized távlatából Marx György professzor 
távoli tanítványa visszaemlékezik egy diplomamunka 
történetére a budapesti Eötvös Egyetem Elméleti Fizikai 
Intézetében.

Születésnapi köszöntő

San Diego a távoli Kalifornia egyik nagy kiterjedésű 
települése a Csendes-óceán partján és egyebek között 
Kalifornia egyik egyetemi városaként isméit. Itt dolgo
zom már közel két évtizede és innen küldöm sok szere
tettel születésnapi köszöntőmet a hetvenöt éves Marx 
György professzornak.

San Diegóban a fizikai intézet professzorait félig tréfá
san két csoportba sorolják. A fi = 0 fizikusok klasszikus 
fizikai témákon dolgoznak. Témáikban kiválóak (plaz
mafizika, nemlineáris káosz fizika, biofizika), de a mo
dern kvantumelmélet világa nem vonzó számukra. A na
gyobb csoport természetesen fi *  0 és a két tábor sokat 
rivalizál és vitatkozik. Jóllehet én a budapesti Eötvös 
Egyetemen mindkét fizikát szerettem, ma is öröm, hogy fi
*  0 fizikát választhattam 1962-ben. A klasszikus fizikát 
előzőleg Nagy Károly professzor kitűnő előadásain hall
gattam, amiért ma is hálás vagyok. Kvantummechanikát 
és kvantumtérelméletet Marx György professzornál hall
gattam, mint negyedéves hallgató. Még abban az évben fi
*  0 diplomamunkása lettem, ami nagy megtiszteltetés 
volt számomra. Egy kvantumtérelméleti variációs problé
ma megoldása volt a feladatom. Ez a választás és a ré
szecskefizika kvantumtérelméleti leírásának varázsa vé
gigkísér pályámon, jóllehet ez elmúlt években sok 
klasszikus fizikát is tanítottam, sok örömmel. Hiszen a 
hallgatónak felcsillan a szeme, amikor a Navier-Stokes- 
egyenletekből megérti a ravaszul dobott és csavarodó 
baseball dinamikáját (a szupersztár Pitcher minden dobá
sával ötezer dollárral gazdagabb, közel száz dobása egy 
baseball mérkőzésen fél millió dollár, és ezt öt napon
ként megismétli). A Higgs és a kvarkfizika, amivel évek 
óta foglalkozom kevesebb jövedelemmel jár, mégis sok
kal izgalmasabb. Ezt az indítást ma ismét köszönöm a 
hetvenöt éves Marx György professzornak.

A diplomamunka

A kvantumtérelmélet egyik legérdekesebb és legfonto
sabb eredménye a spontán szimmetriasértés megértése. 
Itt az elmélet messze túllép a szokásos kvantummechani
ka keretén és -  mint később látni fogjuk -  messzemenő 
lehetőségeket ad egy új részecskefizika megteremtésé
hez, amit 1967-ben a Nobel-díjjal jutalmazott Weinberg 
sikeresen felismert.

1962- ben a téma fontossága keveseknek volt világos, 
de Marx professzor intuíciójával megérezte az érdekes 
fizika lehetőségét és diplomamunkámnak a spontán 
szimmetriasértést javasolta. A probléma konkrét megfo
galmazása a skalár térelmélet keretében lett a feladatom, 
a modern terminológiában két degenerált minimummal 
ábrázolt „Higgs-potenciál” választásával. Gyurka a variá
ciós módszert javasolta a megoldáshoz és sikeres alkal
mazásának reményére megint intuíciója vezette. A variá
ciós megoldás nehéz volt és számunkra meglepő, várat
lan eredményeket hozott. Jóllehet külön Hilbert-térben 
megtaláltam a szimmetrikus „Higgs-potenciál” két m ini
mumának megfelelő két degenerált alapállapotot, ré
szecske gerjesztéseik két teljesen szeparált világot írtak 
le, amelyekből az egyiket választani kellett a spontán 
szimmetriasértés után. A jelenség mechanizmusa valahol 
imponált Gyurkának, de az eredményben tulajdonkép
pen kissé csalódott volt. Az egységes térelmélet bűvköré
ben azt remélte, hogy a skalár tér a degenerált vákuum
mal gazdagabb részecske spektrumot produkál. A munka 
legfontosabb eredménye modern szemmel mégis a spon
tán szímmetriasértés dinamikájának megértése volt. Ami
kor kvantumtérelméletet tanítok San Diegóban és azt 
akarom, hogy a hallgatók igazán megértsék ezt a modern 
értelemben nagyon fontos témát, ma is a diplomamun
kám módszerét használom a magyarázatban. Nagy öröm 
látni, hogy sokat segít a megértéshez.

1963- ban, diplomám után az Elméleti Fizikai Intézet 
akadémiai kutatója lettem. Egy évvel később Gyurka 
Stanfordba utazott hosszú időre és új diplomamunkásá
nak, a kiváló Mezei Ferencnek ugyanazt a témát adta a 
Higgs-potenciál megváltoztatásával. Azt remélte, hogy a 
két alapállapot degenerációjának feloldásával a gazda-

KUTI GYULA: EGY DIPLOMAMUNKA TÖRTÉNETE SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTŐVEL 171



gabb részecske spektaim megjelenik. Gyurka megkért, 
hogy, mint „veterán” kutató, legyek Feri segítségére. Nos, 
Ferinek nem volt sok szüksége segítségre és a feladatot 
remekül megoldotta. Ugyan a gazdagabb részecskespekt
rum most sem került elő, a modell később nagyon nép
szerű lett új vonatkozásokban. Feri a kísérleti neutronfizi
kában lett világhírű kutató.

Modern fejlemények

Mint korábban említettem, a spontán szimmetriasértés 
dinamikájának lehetőségével Weinberg 1967-ben egy új ré
szecskefizikát teremtett (a Glashow-Weinberg-Salam-mo- 
dell), ami az elektromágneses és gyenge kölcsönhatások

egyesített elméletéhez vezetett. Ez a huszadik század fizi
kájának egyik nagy felfedezése. Öröm visszagondolni, 
hogy a korai években Marx professzorral mi is a korai sze
keresek között törekedtünk az új világ felé. Mezei Feri mo
dellje az aszimmetrikus Higgs-potenciállal a hetvenes évek
ben új felfedezések forrása lett. Coleman felismerte, hogy a 
magasabb alapállapot hamis vákuumként elbomolhat. En
nek alapján Okun és munkatársai az Univerzum felrobban
tásának veszélyére hívták fel a figyelmet nagy energiájú ne
hézion-ütközésekben, amely eshetőséget gondosan meg
vizsgálták az új brookhaveni gyorsító beindítása előtt.

Remélem, hogy ez a rövid visszaemlékezés is illuszt
rálja, hogyan varázsolt Marx professzor izgalmas új fizikát 
környezetében szinte mindenben, amit megérintett.

Boldog hetvenötödik születésnapot, Gyurka!

ÍG Y KEZDŐDÖTT (KÖRÜLBELÜL!) Szamosi Géza 
Toronto

Számításaim ultramodern komputeremen arra a várat
lan felismerésre vezettek, hogy ha Marx Gyurka hetvenöt 
éves, akkor én sem lehetek már nagyon fiatal. Fia ez igaz, 
akkor legfőbb ideje, hogy a nyilvánosság is megtudja 
hogyan jutottam ötvenegynéhány évvel ezelőtt egy felfe
dezésre, amelynek később alapvetően fontos szerepe lett 
a magyarországi -  és ma már talán nemcsak a magyaror
szági -  fizika fejlődésében. A felfedezésem tárgya -  mint 
néhány átlagon felüli intelligenciájú olvasóm talán már 
sejti is -  Marx György volt. Az ő háromnegyed százados 
évfordulója egy nagyszerű alkalom arra, hogy felfedezé
sem körülményeit és Marx György első nagyszabású hoz
zájárulását a magyar fizika fejlődéséhez az utókor számá
ra lerögzítsem.

Két évvel a háború vége után Novobátzky Károly pro
fesszor úr felterjesztett az éppen üresedésben lévő „féldíjas 
demonstrátor” állásra (elődöm Gál Pista matematikus volt, 
aki az USA-ba távozott). Én voltam az egyetlen pályázó. 
Meg is kaptam az állást. Ha jól emlékszem a demonstrátori 
állás másik felét Cseley Klára (akkor már Császár Ákosné, a 
kiváló matematikus felesége) töltötte be. Ugyanakkor ke
rült be az intézetbe Kovács István, a KFKI későbbi igazga
tója, aki akkor már egyetemi magántanár volt. Kötelezettsé
geim között volt a könyvtár rendben tartása, valamint a 
professzori aláírásra váró indexek kezelése.

Bár az utóbbi tevékenység teljesen triviális, mégsem 
volt mindig minden érdekesség nélkül való. Pár nappal, 
miután elfoglaltam állásomat, egy elegánsan öltözött fia
talember jött be és elmondta, hogy ő egy elsőéves „sza
bad bölcsész” és udvariasan átadta az indexet, hogy íras
sam alá Novobátzky professzor úrral, mint az általános 
relativitáselmélet előadójával. „Szabad bölcsész” azt je
lentette, hogy a tandíjat megfizette és jogában állt bármi
lyen kurzust felvenni. Novobátzky nem adott elő első
éveseknek, úgyhogy belenéztem az indexbe, hogy 
nincs-e valami félreértés és talán más előadót és más tár
gyat keres. De nem volt félreértés. Ez a fiatalember ugyan

elsőéves volt, de pontosan tudta, hogy miről akar ismere
teket szerezni. Két kurzust vett fel: „Általános relativitás- 
elméletet” a bölcsészkaron és „Nőgyógyászatot” az orvos
karon. Mikor érdeklődtem, hogy miért pont ezt a két -  
nem éppen összefüggő -  tárgyat választotta azt válaszol
ta, hogy ez a két tárgy érdekli a legjobban. Erre nem tud
tam mit felelni. Az aláírt indexet a fiatalembernek másnap 
odaadtam és őt azóta se láttam.

Ezt a kis élményemet azért írtam le bevezetőnek, hogy 
érthetővé tegyem, hogy mikor a következő tanévben egy 
másik fiatalember jött be és bemutatkozott, hogy ő egy 
másodéves matematika-fizika-kémia szakos hallgató és 
kikérte a könyvtárból Hermann Weyl „Raum, Zeit, Mate
rie” című könyvét az általános relativitáselméletről, akkor 
gyanakvó szemekkel nézhettem rá. Hiszen ezt a mono
gráfiát aktív kutatóknak, nem másodéves hallgatóknak 
írták. Mindazonáltal a könyvet oda kellett neki adnom, 
hiszen ez volt a dolgom.

Ez a hallgató -  akiről kiderült, hogy Marx Györgynek 
hívják -  azonban nem tűnt el, hanem két hét múlva meg
jelent és visszahozta a könyvet. Mikor enyhe gúnnyal 
megkérdeztem, hogy értette-e amit olvasott, komolyan 
válaszolta, hogy volt amit értett és volt amit nem. Aztán 
beszélgetni kezdtünk és kiderült, hogy a fiatalember igen 
sokat értett a könyvből és hogy valószínűleg érdemes 
lesz őt figyelemmel kísérni.

Ezidőtájt tudtuk meg, hogy az Elméleti Fizikai Intézet 
új helyet fog kapni -  az Eszterházy (később Puskin) utcai 
Kísérleti Fizikai Intézet épületében -  és hogy valamikor a 
tanév végén oda fogunk átköltözni. Az új hely -  őszinte 
örömünkre -  tágas volt, nagy szobákkal és sokkal több 
helyiséggel dicsekedhetett. Személy szerint én különösen 
örültem az új helynek, mert ott ígértek nekem egy külön 
kis szobát. Örömöm azonban csak addig tartott, amíg ki 
nem derültek a költözködés részletei. A nagy bútorokat 
hivatásos költözködők fogják vinni, de a könyvtárról és 
más apróságokról az intézet személyzetének kellett gon
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doskodni. A probléma ezzel a körülménnyel csak az volt, 
hogy az Elméleti Fizikai Intézet személyzetét nem azzal a 
perspektívával vették fel, hogy később simán tudjon köl
tözködéseket lebonyolítani.

Novobátzky professzor úr persze sem kora, sem tekin
télye miatt nem jöhetett szóba, hogy könyveket vagy más 
tárgyakat cipeljen az udvaron keresztül. Mivel még 
messze volt a nők egyenjogúsításának kora, arról sem 
lehetett szó, hogy Császárné komolyan részt vegyen a 
nehéz munkában. Kovács pedig akkoriban várta pro
fesszori kinevezését Sopronba és az egész ügy csak elmé
letileg érdekelte. Úgyhogy nem volt nehéz kiszámítanom, 
hogy kire marad a könyvekkel való cipekedés munkája. 
Aki valaha látta az intézet akkori jóval ezer könyvön felü
li könyvtárát, az tudja, hogy ez nem volt triviális problé
ma. A francia Comptes Rendus századforduló körüli évti
zedekben megjelent igen nagyszámú köteteinek -  hogy 
csak egy példát mondjak a sok közül -  nemcsak a szelle
mi tartalma volt nehéz.

Ezen okok miatt a költözködésre több mint egy hetet 
szántam, de nem sokkal a kitűzött dátum előtt utasítás jött, 
hogy azt valamilyen oknál fogva három nap alatt le kell 
bonyolítani. Ez persze elég reménytelen helyzetbe hozott 
már csak azért is, mert nem tudtam elképzelni, hogy hova 
forduljak segítségért a tanév végén, vizsgák után mikor a 
hallgatók már elszéledtek. Azonban szerencsém volt. Rö
viddel a költözködés tervezett napjai előtt Marx Györggyel 
találkoztam az utcán. Mint az történni szokott kétségbeejtő 
helyzetekben, hirtelen ráébredtem, hogy ő nemcsak egy

sokat ígérő fizikusjelölt, hanem egy erős, stramm fiatalem
ber is. Ezért megkértem, hogy talán hajlandó volna a fizika 
tudományának fejlődéséhez azzal is hozzájárulni, hogy a 
költözködés napjain odajönne segíteni.

Gyurka megígérte, hogy eljön. A kitűzött napon azon
ban nemcsak hogy megjelent, hanem, nagy és kellemes 
meglepetésemre, öt vagy hat évfolyamtársát is hozta ma
gával -  mind egészséges, jól megtermett fiú. Úgy éreztem 
magam, mint a főhős egy régi kalandfilm befejező részé
ben. Az ostromlott vár már éppen elesik, amikor a fel
mentő csapat megérkezik és váratlanul megfordítja a 
helyzetet. Itt is megfordult a helyzet. A felmentő csapat 
segítségével a költözködést egy nap alatt vígan lebonyo
lítottuk és az Elméleti Fizikai Intézet pár napon belül 
ismét normálisan működött.

Gyurka persze nemcsak a költözködésben tűnt k i és 
ezért, mikor néhány hónappal később egy új féldíjas de- 
monstrátori állás (vagy talán akkor már jobb állások is 
lehettek, arra nem emlékszem) jutott az intézetnek, nem 
volt nehéz meggyőzni Novobátzky professzor urat, hogy 
ezt az új állást ővele töltse be. így indult el Gyurka egye
temi és fizikusi pályafutása és mint az angol mondja: „the 
rest is history” .

Mindezt csak azért mondtam el a születésnap alkalmá
ból, mert ideje, hogy mindenki megtudja, hogy Marx 
Gyurka hozzájárulása a magyarországi fizika felvirágozta
tásához nem cikkeivel és előadásaival kezdődött.

Boldog születésnapot Gyurka és hosszú, továbbra is 
termékeny életet.
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GITÁRHANGOK TULAJDONSÁGAINAK

KORAI FELISMERÉSE A PENGETÉSI IMPULZUSBÓL,

NEURÁLIS HÁLÓZAT SEGÍTSÉGÉVEL
Szalay András 
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AKAI Professional Musical Instruments Ltd.

Az elektronikus hangszerek világában nagy áttörést 
jelentett a MIDI-szabvány 1982-es bevezetése. Ez egy 
olyan soros adatátviteli protokoll, amely lehetővé teszi, 
hogy egy billentyű lenyomásának vagy felengedésének 
paramétereit -  billentyű sorszáma, valamint a leütés se
bessége -  egyik hangszerből a másikba átvigyük. Koráb
ban a szintetizátor szükségszerűen egy olyan komplett 
berendezést jelentett, amelyben egyaránt volt zongora- 
tasztatúra és valamilyen elektronikus hanggenerátor. A 
MIDI megjelenése lehetővé tette ezeknek a funkcióknak 
a különválasztását, és sorra jelentek meg a „master key- 
board”-ok, amelyekben semmilyen hanggenerátor nincs, 
csak egy általában jó minőségű, igényes tasztatúra és egy 
MIDI-kimenet; valamint elterjedtek a „MIDI expander
ek, amelyek viszont csak egy MIDI-bemenetet és egy 
hanggenerátor-elektronikát tartalmaznak. E két alapvető 
funkció különválása logikusan kínálta a lehetőséget, 
hogy alternatív vezérlő egységek segítségével olyan ze
nészek is használhassák az elektronikus hangkeltés lehe
tőségeit, akiknek nem zongora az alapvető hangszere, 
hanem például gitár vagy fúvós hangszerek. A gitárosok 
nagy számára való tekintettel mindig különösen nagy 
volt az érdeklődés a különböző gitár-MIDI-konverterek 
iránt.

A gitár-MIDI-konverterek -  vagy elterjedtebb elneve
zésük szerint gitárszintetizátorok -  alapvető feladata a 
gitáron játszott hangok lehető leggyorsabb felismerése. 
Ez magában foglalja a pengetés erejének felismerését

Előadás az ELTE Ortvay-kollokviumán. Az elektroakusztikai bemutatá
sokat itt nem tudjuk közölni.

(ami megfelel a MIDI-billentyű leütési sebességének), 
valamint a hangmagasság (azaz a rezgés periódusidejé
nek) felismerését. Ez utóbbinak a MIDI-kódolásban egy 
billentyűsorszám feleltethető meg. A technika jelenlegi 
állása szerint egy hang igen gyors felismerése csak mo- 
nofonikus jelforrás jeléből oldható meg, a gitárok szokvá
nyos hangszedője viszont már eleve összekeverve veszi 
fel a hat húr rezgését. Ezért a gitárszintetizátorok haszná
latához a gitárra egy speciális hangszedőt kell építeni, 
ami a hat húr rezgéseit szeparálva, külön-külön veszi fel. 
Erre két megoldás létezik: vagy egy nagyon keskeny 
elektromágneses hangszedőt kell a gitárra utólag a húrláb 
közvetlen közelébe ráépíteni, amely hat egymástól füg
getlen kis hangszedőből áll, vagy pedig a húrlábat ki kell 
cserélni egy olyan speciális húrlábra, amibe hat kis pie- 
zoérzékelő van építve. Az ezekből érkező jelet hat füg
getlen csatornán kell analizálni, majd az analízis eredmé
nyét MIDI-kód formájában a kimenetre adni.

Érthető módon a gitárosok kényesek rá, hogy a szinte
tizátorból megszólaló hang ne késsen a gitár saját hangjá
hoz képest. A késés gyors dallam eljátszása közben rend
kívül zavaró, különösen, ha véletlenszerűen változik, 
ingadozik a késés mértéke. Hogy mekkora késés tekint
hető zavarónak, az sok tényezőtől függ, úgymint a ze
nész személye, a zene, amit játszik, a szintetizátor hang
színe, illetve a hallgatás körülményei. Határértékként azt 
lehet mondani, hogy normális zenei körülmények között 
körülbelül 8-10 ms-nál kisebb késés biztosan nem vehe
tő észre, vagy legalábbis nem zavaró. A felső határérték 
35-50 ms-ra tehető, amely felett a késés már mindenkép
pen észrevehető és zavaró.
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A szokásos hangolású hathúros gitár leg
mélyebb hangja 82,41 Hz, tehát ennek egy 
rezgésperiódusa 12,1 ms. A gitárszintetizáto
rok tervezői a húr rezgését klasszikus stacio
nárius rezgésnek szokták tekinteni. Ennek 
megfelelően az analízis alapját két egymás 
utáni rezgés képezi, amelyeket valamilyen 
korrelációs módszerrel összehasonlítva meg
felelő biztonsággal meghatározható a periodi
citás pontos értéke. Ez feltétlenül szükséges 
is, mivel triviális módszerek -  például ha két 
egymás utáni, körülbelül egyforma magas 
csúcsról feltételezzük, hogy ez egy periódus -  
az esetek többségében hibás eredményre ve
zetnek. Ahhoz, hogy ez a módszer biztonsá
gosan működjék, a korreláció hibahatárát 
még így is viszonylag alacsony értéken kell 
tartani. Mivel a hang rezgésképe közvetlenül 
a pengetés után eleinte nagyon gyorsan válto
zik, általában körülbelül a második és a har
madik rezgés összehasonlításából nyerhető 
kellő biztonsággal információ a frekvencia 
meghatározásához. Ez valós időben azt jelenti, hogy egy 
mély hang pengetésekor közel 40 ms eltelhet, mire a gi
társzintetizátor biztosan helyes döntéssel előállítja a meg
felelő MIDI-kódot. Ez elfogadhatatlanul hosszú idő, ezért 
a korábbi konstrukciók nagy része valamilyen heuriszti
kus módszerrel megpróbálja 1 vagy 2 rezgésből meghatá
rozni a frekvenciát. Ez az esetek jelentős részében téves 
döntéshez vezet, és a MIDI-kimenet nem valóságnak 
megfelelő kódot ad le. Később, miután a gép felismeri, 
hogy tévedett, megpróbálja ezt a korábbi hamis döntést 
utólag korrigálni. Ez természetesen az esetek nagy részé
ben észrevehető. Az eredmény gyakran nem kevésbé za
varó, mint a késés.

Az AXON gitárszintetizátor, amit 1992-94 között ter
veztem, a pengetéssel elindított rezgés analizálására egé
szen más módszert alkalmaz. Ennek a módszernek per
sze az is előfeltétele volt, hogy az AXON volt az első 
olyan konstrukció, amely a rezgéseket teljes egészében 
digitalizált formában dolgozza fel. A gitárhúrt nem egy 
kvázistacionárius rezgési állapotban levő rendszernek 
tekintem -  mint ahogy a pengetés pillanatában nem is az 
- , hanem egy egydimenziós közegnek, amelyben impul
zusok, illetve hullámok tudnak terjedni. Ha az eredetileg 
nyugalmi állapotban levő húrt egy adott pontban a pen
getővel megpengetjük, ezzel a húrban mindkét irányban 
egy-egy impulzus indul el transzverzális rezgés formájá
ban. Ezek az impulzusok a húr valamelyik végét elérve 
minden esetben fázist fordítva verődnek vissza. A később 
kialakuló kvázistacionárius rezgés valójában ezen ide- 
oda verődő impulzusok szuperpozíciójából alakul ki, 
amelyek idővel a húr, mint közeg diszperziója miatt 
egyre jobban szétmosódnak. A transzverzális impulzusok 
terjedési sebessége a húrban a húr anyagától és a húrt 
feszítő erőtől függ. Egy impulzus futási ideje oda-vissza a 
húrban (tehát a húr hosszának kétszeresét megtéve) azo
nos a húrrezgés periódusidejével. Az ábrán megfigyelhet
jük külön-külön a jobbra induló impulzus futását és 
ennek a hangszedőben keltett képeit (/?,, R2, /?3, R{), va-

POSITION _2_ T R A H SIE m - SIG N A L  A N ALY SIS

-fl— +fH

IMPULSE PROPAGATION RIÓIT:

J l

TR2 - t2+t3*t3 - t2+2*t3

TR3 - t2*t3*t3*t2*tl*tl*t2 - 2>tl»3>t2+2>t3

IMPULSE PROPAGATION LEFT:

l+t2 - 2*tl*t2

TL2 - tl+tl+t2*t3*t3 - 2*tl»t2+2>t3

T V

L2 R3

J _____ I
T

1. ábra. Impulzusterjedés

lamint ugyanezt a balra induló impulzusra (Z,, Z2, Z3). Az 
ábrából láthatjuk hogy a számunkra elsődlegesen fontos 
periodicitás:

V Tn  -  = (2 A  + 3 - í2 + 2 - í3) -  t2 = 2 -(í, + t2 ♦ t} ).

A rezgés frekvenciája pedig:

F =

Ez a periodicitás leggyorsabban megszerezhető informá
ciója, de TRi , Tb -T u,... is ugyanezt az eredményt 
adnák.

Egy impulzus terjedési sebessége a húrban:

v = 2
Dn (1)

ahol T0 a nem lefogott húr rezgési periódusa. Ezt használ
va felírhatjuk:

D2 =

ű 3 =

DP =

v L ,

V • L,

d 2 + d 3 t/-(í2 + í3).

Ha y-t (l)-ből behelyettesítjük:

Z>„
Z> (2)

Határozzuk meg a következő időkülönbséget:

Tr = Tl!, - T u = (2 - t l + 3-t2 + 2 -h) - ( 2 - t ^ t 2) =

= H h  + h)-
Helyettesítsük be TP-1 (2)-be:
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2. ábra. a) Hiba megjelenik az audioeditorban, b) Az analízisprogram bejelöli a hat 
impulzus helyét. c)-e) A program betanítja a neurális hálózatot.

Azt az érdekes eredményt kaptuk, hogy a 
pengetési tranziens első néhány visszaverő
dési képéből egyrészt igen gyorsan, a lehető 
leggyorsabban megállapítottuk a rezgés peri
ódusidejét, ezen kívül meg tudtuk állapítani a 
pengetés helyét is. Ez utóbbi tulajdonság 
olyan lehetőségeket biztosít, amelyekre a 
korábbi gépekkel egyáltalán nem volt lehető
ség. Például a pengetési pozíció tartományát 
két vagy három részre osztva az egyes tarto
mányokhoz különböző szintetizátorhangokat 
rendelhetünk hozzá, így egyszerűen a penge
tés helyét változtatva lehet pillanat alatt han
gokat váltani játék közben. Másik lehetőség 
egy úgynevezett MIDI Controller-érték vezér
lése a pengetési pozíció függvényében. Ezzel 
folytonosan lehet szabályozni a hang vibrátó- 
ját, vagy egy aluláteresztő szűrő frekvenciáját, 
és ezáltal a hangszínt.

Elvileg az Rlt Z,, impulzusok kiértéke
lése elég volna a feladat megoldásához. Saj
nos ezek a jelek a valóságban szinte soha 
nem jelennek meg ilyen tiszta formában, mint 
ahogy az ebben az elméleti példában illuszt
rálva volt. Néha impulzusok dupla csúcsokká 
bomlanak szét, néha egyik-másik olyan kicsi, 
hogy egyáltalán nem ismerhető fel. Adott húr
hosszúság és pengetési pozíció mellett gyak
ran bekövetkezik, hogy az ellentétes irányba 
tartó impulzusok éppen a hangszedő fölött 
találkoznak, és vagy kioltják, vagy pedig erő
sítik egymást. A balra és jobbra tartó impulzu
soknak gyakran nem azonos a jelalakja vagy 
az amplitúdója. Gyakran külső zajok zavarják 
a jelet, amiknek két nagyon tipikus forrása 
van; egyrészt amikor a gitáros bal kézzel hir
telen leszorítja a húrt az érintőhöz, ezzel is 
egy impulzust indít el a húrban, másrészt a 
szomszédos húrok rezgései jelentős mérték
ben áthallatszanak a hangszedő tökéletlen 
izolációja miatt. Ezek a zajjelek gyakran 
ugyanakkora amplitúdójúak lehetnek, mint a 
fent leírt hasznos jelek. Hogy a felismerés a 
lehető legnagyobb biztonsággal megtörtén
hessen, a kiértékelés mind a hat fent leírt im
pulzust figyelembe veszi. A pengetés felisme
rése utáni első hat impulzusból nyert minta 
adatait egy neurális hálózat elemzi. Ahhoz, 
hogy a neurális hálózat az impulzussorozatot a fent leírt 
modell alapján azonosítani tudja, az impulzusok között a 
modellben szereplők közül legalább háromnak jelen kell 
lennie, vagy Rlt L„ Rit vagy R,, 4 , Rv A neurális hálózat 
az elméleti modellel leírható impulzusokat elkülöníti a 
zajoktól és zavaró tényezőktől, és eldönti, hogy a prob
léma egyáltalán megoldható-e a rendelkezésre álló ada
tokból.

Az egyes impulzusok két mennyiséggel jellemezhetők: 
az impulzus időpontja és amplitúdója. Mivel azonban az 
impulzusok a húrban-terjedés és a többszöri visszaverő
dés folyamán igen gyorsan „szétfolynak”, az impulzus 
csúcsamplitúdója nem szerencsés jellemző az impulzus 
azonosítására. Ha ehelyett az impulzus görbe alatti terü
letét számoljuk ki, ez egy időben sokkal lassabban válto
zó mennyiség, ebből az impulzus sokkal pontosabban
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3. ábra. Az AXON NGC66 és a Roland GR1 gitárszintetizátorok össze
hasonlítása.

1. P2 reprezentálja a periodicitást.
2. A, reprezentálja a pengetési pozíciót.
3. N2 reprezentálja a pengetési pozíciót.
E három kimenő érték lehetséges logikai állapotai 

közül az 110 és az 101 mutatnak a két lehetséges korrekt 
megoldásra, minden más állapot téves feltételezést jelent. 
Az adatok gyűjtése addig folyik, amíg a neurális hálózat 
egy helyes megoldást nem talál, vagy a Pa óta eltelt idő 
meg nem haladja az adott húr lehetséges legmélyebb 
hangjának megfelelő periódusidőt.

Ha a neurális hálózat negatív választ ad, azaz nem a fen
ti két állapot valamelyikébe áll be, annak három oka lehet:

1. Még túl korán van, a periodicitást jelző impulzus 
még nem érkezett be. Néhány ms-mal később valamelyik 
impulzus majd meg fogja hozni a megfelelő eredményt.

2. A minta valójában egy helyes megoldást reprezen
tál, de a neurális hálózat erre az esetre nem volt megfele
lően trenírozva. Ebben az esetben ez a minta hozzáadan
dó a neurális hálózatot betanító minták halmazához.

3. Ritka esetekben, ha az impulzussorozat rendkívül 
zajos, torz környezetben jelenik meg, előfordulhat, hogy a 
neurális hálózat valóban nem talál megoldást. Ilyenkor -

azonosítható. A görbe alatti terület heuriszti
kusán úgy van definiálva, hogy a csúcsérték 
1/8-ánál nagyobb értékeket tartalmazó tarto
mány. A csúcs helyét is pontosabban jellemzi, 
ha kiszámítjuk az impulzus súlypontját, és ezt 
használjuk az impulzus idejének jellemzésére. 
Ez egyrészt aszimmetrikus, torzított impulzus 
esetén lényegesen eltér a csúcsérték helyétől, 
másrészt a csúcsélték helyének egy minta 
pontosságú leolvasása nem eredményezne 
elegendő pontosságú frekvencia-feloldást. A 
súlypont kiszámítása ennél lényegesen pon
tosabb interpolációt tesz lehetővé.

A pengetés után beérkező első, legnagyobb 
amplitúdójú P„ impulzus időpontját T0 = 0-nak 
választva a hat impulzus összesen 11 paramé
terrel jellemezhető. Ez a 11 paraméter képezi a 
neurális hálózat bemenő adatait. Az első, P0 
impulzussal azonos polaritást! később érkező 
impulzusokat jelöljük Pt, illetve TV vei, az el
lentétes polaritásúakat N0, Nt, A2-vel. Mivel egy 
rezgési periódust csak P, vagy P, jelölhet, a 
valós időben folyamatosan beérkező adatok 
kiértékelése közben a neurális hálózat adatai
nak kiszámítására csak olyankor kerül sor, 
amikor P„-val azonos polaritást! impulzus ér
kezett be, hiszen végeredményt csak ettől vár
hatunk. Ha a folyamatos adatgyűjtés közben 
az eddig beérkezett adatokban a pozitív im
pulzusok száma meghaladja a kettőt, vagy a 
negatív impulzusok száma a hármat, akkor az 
eddig gyűjtött adatok közül a legkisebbet el
hagyjuk, és a többit sorrendben újrarendez
zük. A neurális hálózatnak három kimenő 
adata van, valamint egy köztes rétege szintén 
három elemmel. A három kimeneti pont érté
keinek a jelentése a következő:

4. ábra. A gépbe bemenő audijel (alul) és a kiadott MIDI-válasz (felül) az AXON 
NGC66 (felső ábra) és a Roland GR1 (alsó ábra) gitárszintetizátorok esetén.
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hibás döntés helyett -  inkább negatív döntést továbbít a 
következő algoritmusnak, amely egy hagyományos, kor
relációs periódusanalízissel megállapítja a periodicitást, 
így a késés ugyan lényegesen nagyobb lesz, mint amikor 
a neurális hálózat megtalálta a jó megoldást, de legalább 
hibás hang ilyenkor sem szólal meg. Normális körülmé
nyek között az ilyen esetek száma jóval 1% alatt van.

A neurális hálózat tanításához az AXON fejlesztőrend
szere egy komputerhez csatlakozik, amelyen mind a hat 
csatorna digitális audiojelei keresztülmennek. Ha a neu
rális hálózat felismerési hibát követ el, a rendszert le kell 
állítani és -  mivel az utolsó 10 másodperc adatai mindig 
benne vannak egy puffermemóriában -  a hiba visszake
reshető, körülményei utólag megvizsgálható. A hibát 
okozó hangminta megjelenik egy grafikus audioeditor
ban (2.a ábra), amelyben az analízisprogram automati
kusan bejelöli a hat impulzus helyét (2.b ábra). Ezen 
kézzel el kell helyezni három cursort, amelyek közül a 
két szélső a periodicitást jellemzi, a középső pedig a pen- 
getési pozíciót. Ezután a program végigjátssza a valós 
idejű adatgyűjtés folyamatát, és az ennek során keletkező

»EGY CSODÁLATOS ELME- -  ÉS NEUMANN JÁNOS MorilaBT;S£S

A közgazdaságtani Nobel-díj bizottságnak már régóta 
az volt az elképzelése, hogy a játékelmélet-kutatók kö
zött is legyen Nobel-díjas, és ezért az 1980-as évek köze
pe óta próbálták meghatározni a jelöltek névsorát. Végül 
úgy döntöttek, hogy a Neumann János és Oskar Morgen
stern által írott „A játékelmélet és gazdasági viselkedés” 
című könyv kiadásának 50. évfordulója, azaz 1994 legyen 
a díj átadásának éve. így az 1994 évi közgazdaság-tudo
mányi Nobel-díjat a magyar származású Harsányi János, 
a német R. Selten és tőlük lényegében független munká
ért, az amerikai J. Nash vették át. (Harsányi 17 évvel fiata
labb, mint Neumann, de mindketten a Fasori Evangélikus 
Gimnáziumba jártak.)

Az 1950-es években a Princetonban Neumann Jánoson 
kívül más magyar kutatók is dolgoztak, többek között a 
matematikus Kemény János, aki a Magasfokú Tudományok 
Intézetében Albert Einstein asszisztense volt. (A fizikus 
Einstein kevésbé volt járatos a modern matematikában, 
ezért matematikusok segítéségére volt szüksége.) Wigner 
Jenő, a „világ első reaktormérnöke” fizikaprofesszor volt itt, 
ő egy évvel Neumann előtt szintén a Fasori Evangélikus 
Gimnáziumban végzett. Rajtuk kívül Lax Pétert említeném, 
aki a Minta Gimnáziumban végzett, később PhD-hallgató 
lett Princetonban, így vele Nash jó kapcsolatot épített ki és 
számos alkalommal tanácsot kért tőle [1].

Egy film: „A Beautiful M ind” (Egy csodálatos elme)

Neumann János és Erdős Pál bejárták a világ minden 
zugát és jelentős történelmi eseményeknek részesei vol
tak. Velük összehasonlítva Nash élete sokkal inkább be
szűkült, kis területen mozgott. Mindez élettörténetét ke

impulzusmintákkal betanítja a neurális hálózatot (2.c ... 
2.e ábrák). A tanítás során a rendszer egyre jobb felisme
rési tulajdonságokat produkál, és körülbelül 20- 40 im
pulzusminta betanítása után elér egy olyan szintet, amin 
a további tanítás már nem változtat.

Végül megmutatok néhány olyan eredményt, ahol az 
AXON NGC66 modellt az akkori legelterjedtebb gitárszin
tetizátorral, a Roland GRl-gyel hasonlítottam össze. A 
teszt során a gitár legmélyebb hangjait játszottam gyorsan 
egymás után körülbelül 100-szor, körülbelül 6 hang/s 
sebességgel. A statisztikai kiértékelésen jól látható, hogy 
a GR1 1, 2 vagy 3 rezgési periódus után próbál meg vá
laszt adni az érzékelt hangra, míg az NGC66 egy rezgési 
periódus után már biztosan válaszol. A döntő különbség 
azonban nem ez, hanem az, hogy a GR1 a hangok 86%- 
ára téves választ adott (majd ezt a téves döntést később 
megpróbálta módosítani). A hangok 6%-ára egyáltalán 
nem adott választ, a helyes válaszok aránya csak 8%, és 
ezek egyike sem tartozott a leggyorsabb, első csoportba. 
Az utolsó két ábrán grafikusan van ábrázolva a két gépbe 
bemenő audiojel (alul) és a kiadott MIDI-válasz (felül).

véssé teszi alkalmassá arra, hogy egy regényes játékfilmet 
forgassanak róla. A film azonban elkészült, 2002 márciusá
ban Oscar-díjat kapott. De Nash élete sem volt teljesen 
eseménytelen. Minden előzetés jel nélkül 1959-ben skizo
fréniát diagnosztizáltak nála, csak közel 25 évnyi rehabili
táció után tudott visszatérni a tanításhoz. Néhány évvel 
később Nobel-díjat nyert a már korábban megírt PhD-dol- 
gozatáért. Ez a történet tipikusan az amerikai sikersztori 
kategóriájába tartozik. Egy melléksztori kíséri, felesége 
története, aki egész életét beteg férjének szenteli.

A filmtörténet 1948-ban kezdődik, amikor Nash a 
Princeton Egyetem PhD-hallgatójaként beköltözik az 
egyetem kollégiumára. Kollégái Nasht excentrikus sze
mélynek látják, aki egyre növekvő arroganciával követeli 
tehetsége elismerését. Arra is rájönnek, hogy Nash rend
kívül szereti a mások kárára kiprovokált gyerekes vicce
ket. Disszertációja megírásával sokáig kínlódik, végül 
1950-ben megalkot egy matematikai modellt, melynek a 
„Bargaining Problem” (Az alkudás kérdése) címét adja. 
Ez az a tanulmány, amelyért majd 44 évvel később Nash 
megosztott Nobel-díjat kap [2].

A tézisnek köszönhetően előadói pozíciót szerez az 
egyetemen, és egyidejűleg megbízzák, hogy matematikai 
tudását egy katonai intézetben titkos kódok feltörésére 
vesse latba. Ezután felpörögnek az események: Nash a 
kódok rabjává válik, megpróbál minden kódot megfejte
ni, még azokat is, amelyek véleménye szerint magazinok
ban, újságokban jelennek meg. Ezzel párhuzamosan 
kémkedés gyanújába keveredik, az ellenséggel való 
összejátszással vádolják. Végül minden realitásérzékét el
veszíti és képtelen különbséget tenni a valóság és a kép
zeletében lejátszódó folyamatok között.
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1959-ben, skizofréniájának elhatalmasodása után, 
egyetemi pozíciójának feladására kényszerítik, felesége 
elmegyógyintézeti kezelésre veszi rá. Nash elektrosokk- 
terápián megy keresztül. Mindez annyira megterheli, 
hogy jövője reménytelenné válik. Felesége ekkor elhatá
rozza, hogy otthonukban maga gondoskodik róla. Több 
mint 25 éves fáradhatatlan ápolását követően Nash hallu- 
cinációi alábbhagynak, skizofréniája kontrollálhatóvá 
válik. Végül az 1980-as évek közepére Nash visszatér 
egyetemi tanításához. Néhány évvel később egy napon 
„nagy meglepetésére” értesül arról, hogy Nobel-díjat 
nyert. Most Nash az, akinek privát ünnepséget adnak a 
Professzorok Klubjában, ahol egykori PhD-diákként cso
dálattal figyelte ezt az ünnepi szokást.

Rövid vélemény a film ről

A Nash által ténylegesen megélt és az általa elképzelt 
valóság között a filmben elmosódik a határ. A film szán
dékosan keveri Nash igazi és elképzelt világát, így nyújt
va betekintést a néző számára e betegség rejtelmeibe. A 
film  mintha azt sugallná, hogy Nash kémtevékenysége 
nagyon közrejátszott mentális leépülésében. A film az 
1950-es évekkel, a mccarthyzmus időszakával indul, de a 
film  mégsem mutatja be a tudósok és a katonai oldal kö
zött akkor lejátszódott konfliktust. Annak ellenére, hogy 
naptári pontossággal ezen időszak mindennapjait mutatja 
be, figyelmen kívül hagy olyan fontos eseményeket, mint 
például a szociális konfliktus és ellenségeskedés a 1950- 
es évek társadalmában. Ez számomra a film egyik alapve
tő hiányossága, melyhez hasonló felületességet számos 
más amerikai filmben is tapasztalhatunk.

A könyv -  „The Ugly M ind” (A szörnyű elme)

A film  alapjául szolgáló, magyaml megjelent könyvet 
131 olvasva, amelynek a címe ugyancsak „Egy csodálatos 
elme” egyértelműen megállapítható, hogy a két alkotás 
erőteljesen eltér egymástól. A két alkotás két önálló mű, 
senki sem hibáztatható a különbözőségért. A könyv a 
fiatal Nash meglehetősen kellemetlen természetére világít 
rá, ezt részletezi. Már a könyv olvasása közben felmerült 
bennem, hogy sokkal alkalmasabb könyveim lett volna 
az „The Ugly Mind” .

Neumann zsenialitása már gyermekkorától kezdve 
egyértelmű volt, Nash matematikai képessége viszont 
csak iskolaéveinek végére bontakozott ki. Amint felisme
ri képességeit, egyre fokozódik ambíciója, erősödik 
vágya az iránt, hogy matematikusként minél magasabb 
pozíciót érjen el a Harvardon vagy Princetonban. Komp
lex természetében keveredett a flegmatikusság, a gyer- 
mekdedség és a meglehetősen arrogáns magamutogatás. 
Nehezen elviselhető természetének „köszönhetően” nem 
tudott tanári pozíciót szerezni a Princeton Egyetemen, 
ezért a MIT-nél kapott munkát, melynek tudományos 
tekintélye abban az időben alacsonyabb volt, mint a 
Princetoné. Ezt élete első csalódásaként élte meg.

Nash az egyetemi tanítás mellett a RAND Corporation- 
ben dolgozott, ott megbízásból foglalkozott a játékelmé
lettel. De ez az intézmény sem volt mentes a McCarthy-

féle tisztogatásoktól. Ebben az időszakban végzetes hibá
nak számított a homoszexualitás, ennek következtében a 
homoszexuális tudósok lettek a titkosügynökök tisztoga
tásainak célpontjai. Ez az oka, hogy Nasht 1954-ben a 
RAND Corporation közelében lévő nyilvános WC-ben le
tartóztatta egy álruhába öltözött rendőr, de nem az eset
leges ellenséges kémkedés miatt. A RAND Corporationban 
megfosztották pozíciójától. Néhány más tudóst is, mind a 
RAND Corpotionnál, mind Princetonban ugyanezen okból 
letartóztattak, és öngyilkosságba kergettek. Nasht nem 
igazán érdekelte, nem foglalkozott vele és képtelen volt 
az ügy komolyságát felfogni. Nasht leginkább az foglal
koztatta, hogyan tudna kibújni a kötelező katonai szolgá
lat alól. Látható ebből, hogy tulajdonképpen nem volt 
tudatában ennek az időszaknak a politikai és társadalmi 
hátterének. Ellentétben a filmben bemutatott karakterrel, 
ahol a családban egyetértésben nevelték fel fiúkat a szü
lők, az igazi Nashnek volt egy másik fia is a barátnőjétől, 
de nem volt hajlandó segédkezni annak felnevelésében. 
Ezért elsőszülött fiát gyermekotthonba tették, a fiú egyik 
családtól a másikhoz került. Meglehetősen önző viselke
dés volt Nashtől, hogy gyermekét ilyen helyzetbe hozta.

Amennyire a biográfiából kiderül, a skizofrénia közvet
len kiváltó oka nagy valószínűséggel az volt, hogy 1958- 
ban nem választották jelöltté sem a Field Medálra, sem a 
Bocher-díjra. Ebben az évben Nash két matematikai folyó
iratnak is elküldte ugyanazt a cikkét: az Act a Matematicá- 
nak és az American Journal o fMathematics-nak, mivel dí
jat csak publikált tanulmány nyerhet. Az Acta Matematica 
szerkesztője, Carleston elintézett mindent, ami a cikk pub
likálásához szükséges volt, és végül informálta Nasht, hogy 
cikke a lapban meg fog jelenni. Nash azonban megtudta, 
hogy Bocher-díjat csak az USA-ban publikált cikkért lehet 
kapni, ezért visszavonta cikkét. Ezzel megsértette a szakma 
etikai szabályait. Ez a történet jól jellemzi, mennyire türel
metlenné vált matematikusi hírnevének kiépítésében, és 
mennyire vágyott professzorság megszerzésére valamelyik 
legmagasabb színvonalú egyetemen, mint a Harvard vagy a 
Princeton. Az a perspektíva, hogy a következő díj kiírásáig 
még négy évet kell várnia, frusztráltsággal töltötte el. Nash 
ezek után a karácsonyt és az újévet meglehetősen nyomott 
hangulatban töltötte, tavaszra teljesen összetört.

Azt a jelzőt, hogy „A Beautiful Mind”, Nash a Nobel-díj 
átvétele után Shapley-tői kapta. Shapley a játékelmélet ri
vális kutatója volt, és Nasht ezekkel a szavakkal tisztelte 
meg annak elismeréseképpen, hogy sikerült legyőznie fia
talkori arroganciáját, gyermekességét, amikor leküzdötte 
betegségét. Ennek ellenére ezek a dicsérő szavak nem iga
zán illetik meg Nasht, hanem sokkal inkább feleségét és 
barátait, akik anyagilag, szellemileg támogatták, és esélyt 
adtak Nashnek, hogy tovább folytathassa kutatását az 
egyetemen. Ezzel együtt lenyűgöző a hátrányos helyzetűek 
nagylelkű és megfontolt kezelése az amerikai egyetemen.

Kétségek a Közgazdasági Nobel-díjjal kapcsolatban

A biográfia leírja Nash és Neumann találkozását. Neu
mann ekkor már a tudományos világ prominens szemé
lyisége volt, aki nagy hatást gyakorolt az USA katonai 
erőinek vezetőire. A könyv szerzője, Sylvia Nasar meg
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jegyzi, hogy Nash magyarázatát meghallgatva Neumann 
félbeszakította őt és azt mondta, „Tudod ez triviális. Ez 
tulajdonképpen egy fix-pont-tétel és semmi más. ” A meg
jegyzés hidegzuhanyként érte Nasht, aki úgy érezte, hogy 
Neumann fúrja őt. Ez volt ez első és utolsó találkozásuk. 
Könyvében Nasar -  Nash álláspontját közvetítve -  a fiatal 
rivális szemszögéből írja le Neumann viselkedést. Ez 
azonban túlságosan naiv magyarázat lenne, ami nem 
tükrözi a valóságot. Neumann ekkor már más kutatási 
területek felé fordult, a játékelmélettel kapcsolatos kuta
tást és fejlesztést átengedte a RAND Corporation fiatal 
kutatóinak, ahol Nash maga is részt vett a munkában. Sőt 
az 1953 januárjában megjelent „A játékelmélet és gazda
sági viselkedés” harmadik kiadásának szerzői előszavá
ban Neumann számos tanulmányt felsorol, amelyek az 
eltelt években hozzájárultak a játékelmélet továbbfejlesz
téséhez. A felsorolásban Nash nevét is megtalálhatjuk az 
«-személyi! játékelmélet fejlesztésével kapcsolatban.

Nasar részletekbe menően kifejti, hogy az 1994. évi 
közgazdasági Nobel-díj elbírálása nem volt probléma- 
mentes. E tekintetben Neumann álláspontja megegyezett 
más matematikusok véleményével [4]. Éppen ez a szem
pont szerepelt a játékelmélet tudományos értékelésében, 
amikor a díj odaítéléséről döntöttek. A Svéd Királyi Tudo
mányos Akadémia Nobel-díj tárgyalásán mindhárom je
lölt csak azt a minimális támogatottságot kapta meg, 
amely szükséges volt a díj elnyeréséhez. Ez rendkívüli 
jelenség a Nobel-díjak történelmében. Ez okból egy idő 
után a közgazdaságtani díjbizottság tagjait leváltották, 
módosították a közgazdaságtani Nobel-díj odaítélésnek 
módját. A tisztán gazdasági megközelítést kiszélesítették 
a társadalomtudományok irányába.

Az okozta a problémát, hogy mindhárom jelölt cikke 
kizárólagosan matematikai jellegű, de a játékelméletben 
használt matematikának nincs különösebb jelentősége a 
tiszta matematika szempontjából. Ennek ellenére a díjat 
hárman kapták meg, amit az indokolhat, hogy ez a téma
kör nem a tiszta matematika területe, hanem a matematika 
alkalmazása a közgazdaság elméletére. Ezért előtérbe ke
rült az a kérdés, hogy a játékelmélet mennyire alkalmaz
ható a tényleges gazdaságra és ott mennyire hasznos. 
Soha nem adtak meggyőző választ a kérdésre: a játékel
mélet mindmáig matematikai modellként létezik, teljesen 
függetlenül az alkalmazás hasznoságától. Ezek a tények 
kétségébe vonják az 1994-es díj elbírálásának helyességét, 
továbbá magának a közgazdaságtani Nobel-díj létezését.

Érdemes itt közelebbről megismerkedni a kortárs ma
tematikai-közgazdaságtan történetével, mely valójában 
Neumann János munkásságával kezdődött.

Neumann János,
a kortárs matematikai közgazdaságtan úttörője

Érdekes, hogy Neumann, a 20. század egyik legtehet
ségesebb matematikusa, miért kezdett közgazdasági el
méleteket tanulmányozni. Norman Macrea szerint Neu
mann a szintén budapesti születésű közgazdásszal, Kál- 
dor Miklóssal akkor találkozott, amikor egy nyári vaká
cióra mindketten hazajöttek szülőhazájukba. Annak elle
nére, hogy a társadalomról alkotott gondolkodásuk szö

ges ellentétben állt, szoros baráti kapcsolatot építették ki 
egymással. Káldorral folytatott vitái révén Neumann szá
mos gazdasági kérdéssel ismerkedett meg, így hallott az 
L. Walrus nevéhez fűződő egyensúly-elméletről, amely 
ebben az időszakban pontosabb matematikai alátámasz
tást kívánt volna. Neumann szokásához híven megvizs
gálta a probléma alapvető pontjait és hamarosan egy ma
tematikai modellel állt elő, amely két területet is lefedett: 
a játékelmélet és az egyensúlyelmélet területét. A játékel
mélethez készült modellt 1928-ban publikálta [5], mely
ben a mini-max-tételt tekintette a játékelmélet alaptétele
ként. Az egyensúly-elméletről először 1932-ben Prince- 
tonban tartott előadást, majd ezt a modellt K. Menger 
kérésére 1936-ban publikálta [6]. Abban az időszakban K. 
Menger Bécsben egy matematikakollokviumot szervezett, 
ahol számos prominens matematikus és közgazdász vett 
részt, mint például A. Wald, K. Schleinsinger és O. Mor
genstern. Ebben az egyensúly-modellben Neumann 
egyenlőtlenségekre alapozott modellt vázolt fel és a to
pológiai módszert használta az egyensúlyi pont létezésé
nek bizonyításában. Neumann előtt gazdasági modellek
re soha nem használtak sem a fix-pont-tételt, sem egyen
lőtlenségeket. Neumann volt az első, aki bemutatta, hogy 
hogyan lehet használni a modern matematikát gazdasági 
modellekben. Brouwer fix-pont-tételét Neumann bővített 
értelemben alkalmazta a modellre. Egy idő után ezt a 
bővítést finomította egy új tételre S. Kakutani (Kakutani 
fix-pont-tétele), aki 1941-ben Princetonban tartózkodott 
vendégkutatóként. Nash saját egyensúly-modelljének bi
zonyításában mind Brouwer, mind a Kakutani fix-pont- 
tételét felhasználta, azért Neumann minden hezitálás nél
kül rámutathatott, hogy Nash modellje nem tartalmaz 
semmiféle matematikai újdonságot. Ebben Neumann-nak 
igaza volt.

Egyelőtlenség, konvex halmaz, nyeregpont és fix
pont: ezek azok a matematikai fogalmak, amelyeket Neu
mann elsőként vezetett be a gazdasági modellekbe. 
Mindezt azért tette, hogy újra lehessen írni a régi gazda
sági modellt, amely a 19. századi klasszikus analízisen 
alapul, és hogy megalapozzon egy 20. századi, topológiai 
módszerekkel alátámasztott gazdasági modellt. „A játék- 
elmélet és gazdasági viselkedés” című könyvét nemcsak 
a játékelmélet axiomalizálására szánta, hanem arra is, 
hogy új alapokat teremtsen a mikro-közgazdaságtanhoz. 
Ezért kimondhatjuk, hogy Neumann munkásságának 
hatása mély és forradalmi a matematikai közgazdaságtan
ban. Össze sem hasonlítható Nash munkájával, mely va
lójában egy viszonylag egyszerű, a játékelmélet némi 
általánosítására irányuló munkának minősíthető.

A második világháborúit követő matematikai közgaz
daságtan kiindulópontja Neumann munkássága. Nobel- 
díjas közgazdászok, mint például T Koopmans, K. A r
row, G. Debreu, P. Samuelson és R. Solow, mind tanul
mányozták és tanították Neumann tanulmányait és köny
vét a saját karrierük építése során. Az a három közgaz
dász, aki 1994-ben megkapta a Nobel-díjat, tulajdonkép
pen Neumann tanítványainak tekinthető abban az érte
lemben, hogy a díjat a Neumann által megalapozott játék- 
elmélet továbbfejlesztéséért kapták. Nasar eltúlozza Nash 
munkásságát, amikor kijelenti, hogy munkássága forra
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dalmi volt a gazdaságtan történetében [7]. Értékelése tel
jesen helytelen. A kibővítés 2 személyről n személyre, 
teljes informáltságról nem-teljes informáltságra, játékosok 
együttműködéséről nem-együttműködésre stb. semmi 
más, mint egy továbbfejlesztési próbálkozás a játékelmé- 
let-modell általánosítására. Azt sem szabad elfelejtenünk, 
hogy egy modell általánosítása még nem jelenti egyben a 
modell alkalmazhatóságának szélesítését. Éppen ellenke
zőleg, a modell annál jobban elveszítheti a valósághoz 
fűződő relevanciáját, minél általánosabbá válik a mate
matika szempontjából. Ironikus, hogy a limitált modellek 
konkrét feltételekkel sokkal inkább relevánsak és alkal
mazhatók a valóságra, (ez igaz a kétszemélyes modellre 
is) mint az általánosabb modellek, amelyeknek igazán 
nincsenek alkalmazási területeik.

Érdekes volna feltenni egy kérdést Neumann-nak, ha 
még élne: hogyan értékelné a jelenlegi közgazdasági No- 
bel-díjat? Azt hiszem, nem fogadná el, kivéve, ha ő lenne 
az első, aki kapná, valószínűleg ezt mondaná, „A közgaz
daságtan nem az én területem, a tudomány az.” Bár 
Neumann János a tudomány számos területéhez hozzájá

1962 késő őszén, alig fél évvel 1963. május 7-én bekö
vetkezett halálát megelőzően, utoljára járt szülővárosában, 
Budapesten a repüléstudomány, a rakétatechnika, az űrtu
domány s az ezekhez kapcsolódó számos alap- és szaktu
domány világszerte -  magyarként -  közismert kimagasló 
művelője, Kármán Tódor gépészmérnök, számos ország 
tudományos akadémiájának tiszteleti tagja, megszámlálha
tatlan műszaki és más egyetemének doktora.

Az akkor 82. évében lévő neves tudós, zsúfolt magyar- 
országi programjának részeként, találkozott az általa mű
velt tudományágak hazai képviselőivel, ahol a bevezető 
előadását követően válaszolt az érdeklődők kérdéseire. E 
találkozó résztvevőinek (közöttük jelen írás szerzőjének) 
nem csak az tűnt fel, hogy a több mint negyven éve kül
földön élő professzor milyen választékosán, akcentus 
nélkül beszéli anyanyelvét, s hogy milyen szórakoztató
an, szellemesen képes beszélni száraz tudományos-mű
szaki tényekről, hanem az is, hogy eredeti szakterületein 
kívül milyen elmélyültek, széleskörűek, naprakészek az 
ismeretei a rakétatechnika és az űrtudomány területén.

Kármán Tódor életének utolsó harmadában ugyanis az 
aerodinamikai, gázdinamikai munkásságának logikus 
folytatásaként vált a légköri és az űrrepülés új eszközei
nek, a rakéták létrehozásával foglalkozó tudományág, a 
rakétatechnika jeles művelőjévé, világszerte elismert 
szaktekintélyévé.

A Haditechnika-történeti Társaság 2002. április 3-án konferenciát szer
vezett abból az alkalomból, hogy Kármán Tódor száz éve szerzett gé
pészmérnöki diplomát a Budapesti Műegyetemen. Hz az előadás szer
kesztett szövege.

rult, ő maga csak kettőt tartott említésre méltónak: egyik a 
kvantumelmélet matematikai megalapozása, másik a kvá- 
zi-ergod-tétel pontos bizonyítása. Számára minden egyéb 
csak másodlagos vagy harmadlagos fontosságú lehetett.
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Társaság elnöke

Rakétaelmélettel Kármán már az 1920-as évek elejé
től foglalkozott. Jól ismerte azoknak a korai elméleti 
kutatóknak a munkáit, akik a rakétát az űrhajózás kizá
rólagos hordozóeszközének tartották. Közülük igen 
nagyra tartotta az orosz Konsztantyin Ciolkovszkij, a 
francia Robert Esnault-Peltire, az amerikai Robert God
dard, továbbá a szovjet Fidrih Cander rakétakutatókat, 
és különösen pedig az erdélyi születésű, német Her
mann Oberth professzor elméleti, valamint gyakorlati 
eredményeit.

Az 1920-as években Kármán részt vett a német Repü
léstudományi Intézet egyik konferenciáján, Danzigban, 
ahol Oberth professzor érdekes előadást tartott az űrhajó
zás, a Földtől való elszakadás lehetőségeiről. Ezen a tu
dományos fóaimon számosán támadták Oberth űrrakéta
elméletét, melyet Kármán -  elvi alapon -  azonban egyér
telműen megvédett.

Rakétakutatás az egyetemen

A repüléstudománnyal foglalkozó, s minden újdonság 
iránt szenvedélyesen érdeklődő Kármán 1936-ban, a Ka
liforniai Műszaki Egyetem (California Institute of Tech
nology, vagy másként: CalTech) Aerodinamikai Kutatóin
tézetének (GALCIT) vezetőjeként került közvetlen kap
csolatba a rakétatechnikai kutatásokkal. A professzor 
visszaemlékezése szerint az egyik napon három elszánt 
fiatalember jelent meg a dolgozószobájában és azt kérték 
tőle, hogy segítsen nekik űrrakétát építeni.

A három fiatal „rakétatechnikust” a Kármánnal való 
találkozást megelőzően mindenki elutasította, megpró
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bálta lebeszélni az akkor kivitelezhetetlennek tartott ra
kétákkal való foglalkozástól. Elkeseredésükben fordultak 
Kármánhoz, a szokatlan ötletek iránt érdeklődő, Német
országból érkezett professzorhoz. Kármán a fiatal kuta
tók igénye alapján létre hozta a Rocket Reseach Group 
elnevezéssel ismertté vált kutatócsoportot, mely elsősor
ban szilárd és folyékony hajtóanyagú rakéta-hajtóművek 
elméletének tanulmányozásával, illetve rakétakísérletek
kel foglalkozott.

Az egyre eredményesebb tevékenységet végző cso
portot Frank Maiina, az egyetem igen tehetséges hallga
tója -  Kármán későbbi közvetlen munkatársa és barátja -  
vezette. A csoporthoz az egyetem több hallgatója csatla
kozott, egyebek között a kínai Hszüe-sen Csien is, aki 
később a Kínai Népköztársaság interkontinentális és űrra
kéta programjának vezetőjeként vált ismertté.

Azzal, hogy Kármán felismerte a rakétatechnikában 
rejlő hatalmas jövőbeni lehetőségeket, s az általa vezetett 
tudományos intézményben helyet adott a rakétatechniká
val kapcsolatos elméleti és kísérleti tevékenységnek, s 
ezeket megkülönböztetett figyelemmel, tanácsaival segí
tette, hatalmas érdemeket szerzett az amerikai rakétafej
lesztésben. Mindez egyben azt is jelentette, hogy a Kali
forniai Műszaki Egyetem lett az Egyesült Államok első 
olyan tudományos intézete, melyben intézményesített 
rakétakutatás folyt.

A Kármán által támogatott rakétatechnikai elméleti és 
gyakorlati kutató tevékenység már 1938-ra számottevő, 
de elsősorban csak a későbbiek során hasznosuló ered
ménnyel járt. Mindezen eredményeket a Kármán és a 
rakétatechnikai kutatócsoport tagjai számos tanulmány
ban bocsátották közre.

Az egyre nagyobb nyilvánosságot kapott rakétatechni
kai kutatások nyomán az amerikai hadsereg -  mely ko
rábban kétségbe vonta a rakéták katonai alkalmazásának 
lehetőségét is -  egyre komolyabb érdeklődést mutatott a 
Kármán irányításával és tevékeny közreműködésével 
folyó rakétatechnikai kutatások iránt. Ennek köszönhető, 
hogy 1939-ben intézményes kapcsolat létesült Kármán és 
az amerikai légierő (mely akkor nem önálló haderőnem
ként, hanem Air Corps elnevezéssel az amerikai száraz
földi erő egyik fegyvernemeként funkcionált) között. Ez, 
a közel negyedszázadig, egészen a nagy tudós haláláig 
tartó, szoros és igen gyümölcsöző kapcsolat azzal kezdő
dött, hogy Kármánt meghívták az Air Corps tudományos 
tanácsadó testületébe.

Mindemellett az Air Corps anyagilag támogatta az 
egyetemi rakétatechnikai csoport tevékenységét, s egy
ben több kutatási program megrendelőjeként jelentke
zett. így 1939 júliusában megszületett az első megállapo
dás az Air Corps-szal, mely a nehézbombázó-repülőgé- 
pek felszállását segítő startrakéták kifejlesztésére irányult. 
Kármán visszaemlékezései szerint ez volt első gyakorlati 
kapcsolata a rakétahajtással.

Nem kétséges, hogy Kármán és a kutatócsoport kez
deti, valamint további sikereit sokban segítette, hogy az 
Egyesült Államok tudományos-műszaki körei, neves mű
szaki egyetemek aerodinamikai tanszékei, kétségbe von
ták a rakétatechnikai kutatások célszerűségét, nem ismer
ték fel időben a rakétahajtás jövőjét.

Startrakéták, Aerojet

1939 második felében hivatalosan is megkezdődtek az 
úgynevezett JATO (Jet-Assisted Takeoff = sugárhajtással 
segített felszállás) program elméleti és gyakorlati munká
latai. A programot elsőként szilárd hajtóanyagú startraké
ta kifejlesztésével kezdték.

A megbízhatóan és hatékonyan működő startrakéta 
létrehozásához a szilárd rakéta-hajtóanyagfajtákkal, az 
égésükkel, a hajtóműszerkezettel kapcsolatos elméleti és 
gyakorlati kérdések sorát kellett tisztázni, megoldani. 
Kármán számos elméleti meggondolással segítette a 
program sikerét. A kísérleteket nem a Kaliforniai Műszaki 
Egyetemen, hanem egy közeli, Pasadenában bérelt terü
leten végezték.

A megfeszített munka már 1941 augusztusára ered
ménnyel járt. Az első repülési kísérletek bebizonyították, 
hogy a JATO rakétákkal ellátott repülőgép nekifutási út
hossza több mint 50%-kal csökkent.

A program elméleti része is jelentős eredményeket 
hozott. Sikerült feltárni a szilárd halmazállapotú rakéta
hajtóanyagok összetételével, égésével összefüggő tör
vényszerűségeket, valamint az égés szabályozásával 
kapcsolatos megoldásokat, módszereket. Mindezek 
sokban hozzájárultak ahhoz, hogy az Egyesült Államok 
jelentős előnyre tett szert a szilárd hajtóanyagú irányí
tott rakétafegyverek területén.

Nem véletlen, hogy az 1960-as évek elején az Egye
sült Államok rendszeresített elsőként -  Polaris elneve
zéssel -  szilárd hajtóanyagú, atomtegeralattjáró-fedélze- 
ti, hadászati -  több ezer kilométer hatótávolságú -  bal
lisztikus rakétát.

A szilárd hajtóanyagú startrakéta mellett azonban fo
lyékony hajtóanyagú startrakéta kifejlesztése is napiren
den volt. Kármán természetesen ebben a fejlesztésben is 
tevékeny részt vállalt, mindenek előtt elméleti számítá
sokkal, meggondolásokkal s a fejlesztési munkálatok 
összehangolásával. A fejlesztés a kezdeti szakaszban a 
hajtóanyag-komponensek megválasztására, a stabil égés 
feltételeinek megteremtésére, a hajtóműszerkezet elemei
nek kidolgozására irányult.

Érdekességként megemlítendő, hogy Kármán a prog
ram irányítása mellett számos részkérdés -  egyebek kö
zött a hajtómű-tüzelőtér regenerációs hűtése -  megoldá
sában is tevőlegesen közreműködött.

A munka eredményességét mutatja, hogy 1942 tava
szán, a Mojave sivatag egyik kiszáradt tavának a medré
ben (a jelenlegi Edwards légibázishoz tartozó terüle
ten), egy A-20 típusú bombázó-repülőgép, 2 darab fo
lyékony hajtóanyagú startrakétával, eredményes felszál
lásokat hajtott végre -  meglehetősen rövid nekifutást 
követően.

Ekkorra azonban Kármán néhány közeli munkatársá
val, mindennek előtt Frank Maiinával, rakétatechnikai 
vállalkozóvá vált, mivel 1942 márciusában megalapították 
a rakétafejlesztésre és -gyártásra szakosodott Aerojet En
gineering Corporation elnevezésű vállalatot, mely az 
1960-as évek elejére Aerojet-General Corporation névvel 
a világ egyik legnagyobb rakéta- és rakétahajtómű-üze- 
mévé vált.
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A JPL és a rakétafegyver fejlesztések

Eközben természetesen az egyetemi kutatócsoport 
tevékenysége sem szünetelt. Az 1943/1944-től JPL (Jet 
Propulsion Laboratory = sugárhajtás-laboratórium) elne
vezéssel működő szervezet az Air Corps hadianyag ellátó 
hivatalának igénye alapján, 1943 végén átfogó jelentést 
készített a nagy hatótávolságú ballisztikus rakétafegyve
rek katonai alkalmazásának lehetőségeiről.

Kármán ezt a jelentést 1943- november 20-án egy me
morandummal kiegészítve küldte el a hadseregnek, 
melyben egyértelműen rámutatott arra, hogy elengedhe
tetlenül fontos a nagyhatótávolságú rakétafejlesztési 
program elindítása az Egyesült Államokban.

A dátum azért is fontos, mert ezt követően, néhány 
hét múlva a németek megkezdték London támadását a 
V-2 nagyrakétákkal. A memorandummal kiegészített 
jelentés volt az első olyan okmány, amely a JPL nevé
ben keletkezett, s egyben az első hivatalos felhívás az 
Egyesült Államok ballisztikus rakétafegyver-programjá- 
nak elindítására. Mindez meglapozta azt, hogy a Kár
mán Tódor és Frank Maiina által alapított szervezet, a 
Jet Propulsion Laboratory, a nagy hatótávolságú ballisz
tikus rakétafegyverek, valamint az űrhajózási hordozó- 
rakéták kifejlesztésének, az űrkísérleteknek első ameri
kai központjává, s később a NASA (az 1958-ban alapí
tott National Aeronautics and Space Administration = 
Országos Légügyi és Űrhajózási Hivatal) intézményévé 
vált.

Az amerikai hadsereg hadianyag-ellátási hivatala 1944 
elejétől, az ORDCIT (Ordonance Contract to CalTech = 
megállapodás hadianyag ügyben a Kaliforniai Műszaki 
Egyetemmel) programba bevonta a JPL-t. Az intézmény 
feladata az alkalmas indítóberendezésű ballisztikus raké
talövedék kifejlesztése volt.

Az ORDCIT program keretében csakhamar, 1944 vé
gére elkészült a Private (közlegény) elnevezésű szerény, 
mindössze 17,5 km hatótávolságú, folyékony hajtóanya
gú rakétafegyver. Ezt követte egy hasonlóképpen folyé
kony hajtóanyagú, de már 100 km feletti hatótávolságú 
ballisztikus rakéta, a Corporal (káplár), melynek eredeti 
változata lett az 1950-es évek elejétől az amerikai száraz
földi haderő első hadműveleti-harcászati ballisztikus 
rakétafegyvere.

E rakétából készült egy kisebb tömegű és átmérőjű, 
rövidebb, vagyis „karcsúbb” változat WAC Corporal 
(WAC = a katonanő amerikai rövidítése), melyet egy 
zsákmányolt német V-2 rakétára építve magaslégkör-ku- 
tató szonda felbocsátására használtak fel. 1949-ben ez a 
kétlépcsős szerkezet 393 km-re emelkedett.

Később a JPL hozzákezdett egy ugyancsak 100 km 
feletti, de szilárd hajtóanyagú, tüzérségi ballisztikus raké
tafegyver, a Sergeant (őrmester) kifejlesztéséhez. Ezt a 
rakétafegyvert az amerikai szárazföldi haderő azonban 
csak az 1960-as évek elején rendszeresítette. Ez volt a JPL 
utolsó rakétafegyvere.

A második világháborúit követő időszakban az ameri
kaiak jelentős mértékben csökkentették a ballisztikus 
rakéták fejlesztési költségeit, s az egyébként is szűkített 
programból a JPL-t kihagyták.

Mindez annak ellenére történt, hogy Kármán vezetésé
vel a JPL neves munkatársai összehasonlító vizsgálataik 
alapján tanulmányt készítettek a sugárhajtás különféle vál
tozatainak katonai és polgári célokra való felhasználásáról. 
Az amerikai katonai vezetés azonban -  az 1940-es évek kö
zepétől, egészen 1957-ig, az első szovjet interkontinentális 
ballisztikus rakétaelindításáig, illetve az első szovjet mű
hold felbocsátásáig messze alulértékelte a nagyhatótávolsá
gú, atomtöltetű ballisztikus rakétafegyverek jelentőségét.

Kármánt kezdettől fogva elkeserítette az amerikai ka
tonai vezetés rövidlátása. Többször egyértelműen kifejtet
te azt a véleményét, hogy ha az 1940-es években az 
Egyesült Államok nagyobb erővel támogatta volna raké
tatechnikai munkásságát, akkor jóval a Szovjetuniót meg
előzve bocsátották volna fel az első amerikai műholdat, 
és sokkal korábban rendszeresíthették volna az első ame
rikai interkontinentális ballisztikus rakétákat.

Mindezeket kellőképpen bizonyítja a Kármán által -  az 
1945/1946-ban- elkészített három, nagyjelentőségű, egé
szen 1960-ig titkosított, átfogó jelentés, illetve tanulmány.

„Az ahol most tartunk” című jelentés, „Az új horizon
tok felé” és „A tudomány: a légifölény kulcsa” című tanul
mányok legfontosabb következtetései az alábbiak voltak:

• A pilótavezette repülésben a sugárhajtású repülőgé
pek egyeduralkodóvá válnak.

• A jövő legfontosabb fegyvereivé a több ezer (akár 
10000) kilométeres hatótávolságúi ballisztikus rakéták 
válnak.

• Többlépcsős rakétákkal mesterséges holdak Föld 
körüli pályára állíthatók.

• A több ezer kilométer hatótávolságú ballisztikus 
rakéták, valamint a műholdak felbocsátására szolgáló, 
többlépcsős hordozórakéták megvalósíthatósága a tudo
mány és a technika lehetőségeinek határán belül vannak.

Kármánnak az amerikai fegyveres erők által létreho
zott SAG (Scientific Advisory Group = Tudományos Ta
nácsadó Csoport) tagjaként elkészített tanulmányai kö
vetkeztetéseinek csak egy részét hasznosították időben. 
Éppen a rakétatechnikával, az űrhajózással kapcsolatos 
következtetéseit hagyták időlegesen figyelmen kívül.

így, az akkor már önálló haderőnemként funkcionáló 
amerikai légierő, 1949/1950-ben meg akarta kezdeni az 
Atlas elnevezésű, 10000 km-nél nagyobb hatótávolságú -  
egyébként űrhajózási hordozórakétaként is felhasználha
tó -  hadászati, folyékony hajtóanyagú ballisztikus rakéta 
kifejlesztését. Az akkori amerikai politikai és katonai ve
zetés nem adott pénzt e rakéták fejlesztésére, mert nem 
hitték el, hogy ezek a nagy hatótávolságúi rakéták ponto
san célba irányíthatóak, s azt sem hitték, hogy kifejleszt
hető lesz számukra alkalmas atomtöltet. Ezért az Atlas 
rakéták kifejlesztési programjának megkezdéséhez mint
egy 5-6 éves késéssel fogtak hozzá.

Mindenesetre az is tény, hogy az amerikai interkonti
nentális ballisztikus rakétaprogram elősegítésére 1953- 
ban -  Kármán kezdeményezésére -  a SAG-on belül sajá
tos atomfegyver-munkacsoportot hoztak létre, melynek 
tagjai között volt Teller Ede és Neumann János is. Ez a 
munkacsoport 1954-re egyértelműen igazolta, hogy ké
szíthető alkalmas atomtöltet az interkontinentális ballisz
tikus rakéták számára.
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Csak ezt követően kapott „zöld utat” , vagyis megfelelő 
költségvetési támogatást az Atlas-program, s ezzel vált 
1959-ben lehetővé e rakéták rendszerbe állítása.

A tudomány és a hadsereg kapcsolatáról

Kármán rakétatechnikai tevékenysége kapcsán min
denképpen megemlítendő a neves tudós és a „katona
ság” kapcsolata, mely intézményesített módon az 1930-as 
évek közepétől egészen haláláig tartott, és életének utol
só évtizedében az amerikai hadseregen kívül kiterjedt az 
1949-től funkcionáló NATO-ra is.

Kármán tudományos tevékenysége szempontjából ter
mészetesnek találta és szorgalmazta a katonákkal való 
együttműködést. Úgy vélte, hogy a hadsereg az egyetlen 
szervezet ebben a -  minősítése szerint -  „tökéletlen” világ
ban, amely rendelkezik azzal a szellemi és anyagi háttérrel, 
amely elengedhetetlen a tudomány gyors fejlődéséhez.

Véleménye szerint a háborúban való felhasználás je
lentette az alapvető motivációt az irányított rakétalövedé
kek iránti felfokozott érdeklődésben, mintsem a tudomá
nyos szempontok, vagy az új ismeretek öncélú feltárása.

A nagy tudós egyértelműen felismerte, hogy az akkor 
kétpólusú világban egyre nagyobb a fegyverek szerepe,

KÁRMÁN ÉS AZ ŰRHAJÓZÁS

Kármán Tódornak igen fontos szerepe volt az űrhajó
zás hőskorában, bár tevékenysége kevésbé volt látvá
nyos, mint néhány másik kortársáé. Mindvégig elsősor
ban mérnöki kihívásként érdekelte a hordozórakéta és 
ezen keresztül az űrrepülés megvalósítása. Kevesebbet 
foglalkozott az olyan későbbi, de a nagyközönséget izga
tó problémákkal, mint az űrállomás, a Hold-repülés, vagy 
a Mars felkeresése. Nem írt népszerű könyveket vagy 
cikkeket az űrhajózásról, neve talán ezért kevésbé ismert, 
mint Obertbé, von Brauné, Goddardé vagy Ciolkovszki- 
jé. De már a negyvenes években erősen foglalkoztatta a 
hordozórakéta problémája, és számos eredeti megoldás
sal járult hozzá az amerikai űrhajózás eszközeinek meg
teremtéséhez. A hatvanas évek elején pedig -  felismerve 
az űrkorszak beköszöntőnek jelentőségét -  óriási tekinté
lyét arra használta, hogy elősegítse az űrhajózás nemzet
közi szervezeteinek létrejöttét, a nemzetközi összefogást 
ezen az űj, fontos területen.

A kezdetek, Magyarországon

Fontos körülmény, hogy Kármán Tódor általános mű
veltségét és szakmájának alapjait még Magyarországon sze
rezte a XIX. század legvégén. Az édesapja által alapított 
Mintagimnázium kiváló általános ismereteket adott tanulói
nak, köztük Kármán Tódornak, aki itt érettségizett 104 év
vel ezelőtt. A budapesti Műegyetemen pedig kereken száz

Elhangzott a Kármán Tódor emlékülésen, 2002. április 3-án.

ezért a katonai háttérből a tudományos kutatónak minél 
többet kell hasznosítania a tudományos haladás, a tudo
mány fejlődésének fenntartása érdekében.

Kármán nem volt idealista, hanem realista. Tudta, 
hogy a jó célok eléréséhez erős fegyverekre van szükség, 
de azt is felismerte, hogy ezeket nem feltétlenül kell 
használni. Azonban ezek elengedhetetlenek, egyfelől az 
elrettentéshez, másfelől pedig a tárgyalási pozíció erősí
téséhez, az érvek alátámasztásához.

Azzal is pontosan tisztában volt, hogy a tudományos 
eredmények katonai célokra való felhasználása csak az 
egyik lehetőség. Ezért írta egy tanulmányában, hogy „A tu
domány, amely háborús fegyvereket készít, az békés dol
gokat is előállíthat. Aki irányított rakétafegyvereket gyárt, 
az műholdakat is képes /elbocsátani. ” (Címképünk.)

Kármán szilárd meggyőződése volt, hogy „a tudo
mány idővel főként jóra fogja használni hatalmát”.

Irodalom:
Kármán Tódor, Lee Edson: Örvények és repülők -  Akadémiai Kiadó, 

Budapest, 1994.
Űrhajózási Lexikon -  Akadémiai Kiadó, Zrínyi Katonai Kiadó, Buda

pest, 1981.
U.S. Nuclear Forces and Capabilities -  Natural Resources Defence 

Council, Washington DC, 1984.

Almár Iván 
MTA Csillagászati Kutató Intézet

évvel ezelőtt szerezte meg diplomáját és azt a széleskörű 
tudást, amelyen híres probléma-megoldó képessége ala
pult. Érdekelte-e ekkoriban az Univerzum is, vagy csak a 
szorosan vett műszaki problémák? Egyetlen kis epizód utal 
arra, hogy a fiatal Kármán Tódort is megérinthette már a 
csillagászat varázsa. A vele egykorúi erdőtagyosi földbirto
kossal, Posztóczky Károllyal való barátsága ez a körül
mény. Posztóczky birtoka határos volt Konkoly Thege Mik
lóséval és nyilván az ő hatására kisebb csillagvizsgálót épí
tett Erdőtagyoson. Járt-e itt Kármán korábban is azt nem 
tudjuk, de annyi bizonyos, hogy amikor 1919-ben a Ta
nácsköztársaság bukása után az akkori oktatási minisztéri
umban vállalt szerepe miatt bujkálni kényszerült, akkor 
Posztóczky adott neki menedéket a frissen államosított 
csillagvizsgálóban. Baráti kapcsolatukról és egyben Kár
mán csillagászati érdeklődéséről tanúskodik az a képeslap, 
amelyet Kármán Amerikából, a Mount Wilson Obszervató
riumból, a világ akkori legnagyobb távcsövének képével 
küldött barátjának, 1926-ban (1. kép). Posztóczky Károly 
amatőr csillagász és meteorológus szintén hosszú életű volt 
(1882-1963), és Kármán 1962. évi budapesti látogatásakor 
még találkozhattak volna, bár erről nincs tudomásunk.

Rakétaépítés Amerikában, a negyvenes évek

Kármán közvetlenül a negyvenes években kapcsoló
dott a rakétafejlesztéséhez, elsősorban annak katonai 
lehetőségei miatt. Mint erről „Örvények és repülők” című 
önéletrajzi könyvében részletesen beszámol, jelentős
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szerepe volt a Corporal majd a WAC Corporal amerikai 
rakéták fejlesztésében. Tudjuk, hogy a Goddard által 
egyedül, szinte titokban végzett kutatómunkával szem
ben Kármán és munkatársai (Maiina, Summerfield és 
mások) olyan rakétákat építettek, amelyek egyenes úton 
vezettek a későbbi, amerikai asztronautikai hordozóraké
tákhoz. A WAC Corporal 1945. október 11-én 71 km, 
majd 1949 februárjában (V-2-vel kombinálva) 393 km 
magasságig jutott, vagyis vitathatatlanul kinn járt a világ
űrben. Sajnos, mint Kármán megjegyzi „Ez volt az utolsó 
rakétánk mielőtt a programot másoknak adták át. Most 
utólag azt hiszem, hogy ha az Egyesült Államok nagyobb 
erővel támogatta volna egykori rakétatechnikai munkás
ságunkat, akkor mi jobb V-2-t állítottunk volna elő, mint 
a németek, és az oroszok előtt lőttünk volna mesterséges 
bolygót az űrbe. ” (Természetesen az eredetiben „satel
lite”, vagyis mesterséges hold szerepel.)

Kármánt kezdettől fogva foglalkoztatta az a mai napig 
aktuális probléma is, hogy hogyan lehetne a hordozóesz
közt gazdaságosabbá tenni, az első fokozatot többször 
felhasználni. Erről ezt írja könyvében: „Tanulmányunk 
egyik következtetése az volt, hogy a ballisztikus lövedékek 
és az űrrepülés esetében az első fokozatban a gázturbi
nás sugárhajtás és a torlósugárhajtás kombinációja al
kalmazható legjobban, esetleg rakétával való indulás 
után. "Ez azt jelenti, hogy gondolt egy olyan megoldásra, 
amelyben a hordozóeszköz első fokozata visszahozható 
és többször felhasználható. Érdekes, hogy ennek megva
lósítására azóta sem került sor, bár van olyan hordozóra
kéta, amelyet repülőgépről indítanak (Pegasus), vagyis 
ahol az „első fokozat” tudniillik a repülőgép többször 
felhasználható. Kármán kifejti, hogy „Mindig hittem a 
gázturbinás-torlósugaras kombinációban, és azt hiszem, 
hogy a jövő rakétáinál és űrrepülőgépeinél még fontos 
szerepet játszhat. ” Érdemes megemlíteni, hogy Kármán 
kortársának és barátjának, Fonó Albertnek volt egy korai 
fontos szabadalma ezen a területen; nem tudjuk azon
ban, hogy Fonó munkássága hatással lehetett-e Kármán 
fentebb idézett véleményére.

2. kép. A Nemzetközi Asztronautikai Akadémia alakuló ülése I960, augusztus 16-án Stockholmban.
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1. kép. Kármán levelezőlapja Posztóczky Károlynak 1926-ban a Mount 
Wilson Obszervatóriumból.

Kármán szerepe az űrkorszak kezdetén, 
a hatvanas évek
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Amikor 1957-ben az első szputnyik felbocsátásával 
megkezdődik az űrkorszak, Kármán Tódor már vitatha
tatlanul óriási szaktekintély az egész világon. Az általa 
létrehozott Aerojet cég tudományos részlegéből alakult 
1944-ben a világhírűjét Propulsion Laboratory, amely ma 
a NASA egyik legfontosabb intézménye, a Naprendszer 
űrszondás kutatásának fellegvára (a kaliforniai intézet 
legnagyobb terme Kármán nevét viseli). Bekapcsolódik 
az űrhajózás nemzetközi szervezete, az International Ast- 
ronautical Federation (IAF) munkájába, részt vesz annak 
éves kongresszusain. E vonatkozásban legfontosabb és 
mindmáig ható tette a Nemzetközi Asztronautikai Akadé
mia (International Academy of Astronautics, IAA) meg
alapítása 1960-ban (2. kép). Az akkori megosztott világ
ban óriási jelentőségű, bátor vállalkozás volt a haditech
nikával érintkező űrhajózás szakembereinek összehozása 
egyetlen (nem kormányszintű!) szervezetben. Kármán 
pontosan tudta, hogy mire vállalkozik, de bízott a szak
emberek jóindulatú együttműködésében. így írt erről: 

„Hiszem, hogy ezeknek a szervezetek
nek a létrehozása fontos lépés a világ 
országainak egymáshoz közelítése, és 
az űrutazás fantasztikus feladatában 
való közös részvállalás felé. ” Kármán 
az IAA első elnökeként bíztatta barátját 
és legközelebbi munkatársát, Frank 
Maiinát, hogy álljon egy munkacsoport 
élére és dolgozza ki egy Nemzetközi 
Holdlaboratórium terveit. Természete
sen tisztában volt azzal, hogy ez az 
elképzelés még teljesen utópisztikus, 
de tudta azt is, hogy a közös munka 
egy ilyen távlati programban közelíti 
egymáshoz a résztvevőket, az akadé
mia tagjait. Az IAA ma is létező, igen 
aktív szervezet, mintegy ezer egyéni 
taggal. Legfontosabb kitüntetése 1983 
óta a „Kármán díj” . Büszkék lehetünk 
arra, hogy alapítója és első elnöke ma
gyar tudós volt.
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3  kép. 1983-ban az IAF budapesti kongresszusán az elnökök és Her
mann Oberth megkoszorúzzák Kármán Tódor mellszobrát a Közleke
dési Múzeum előtt.

Kármán 1962-ben részt vett az IAF várnai kongresszu
sán, és ott találkozott a magyar delegátusokkal. Ez volt az 
első IAF kongresszus, amelyre hivatalos magyar delegá
ció utazott, és ez volt az utolsó, amelyen Kármán még 
részt vehetett. Kedves közvetlenségére máig is emlék
szem. Ezt követte 1962 őszén magyarországi látogatása. 
Akkor Kármán a Magyar Tudományos Akadémia vendé
ge volt, és díszdoktorrá avatta a Budapesti Műszaki Egye
tem. Barátja Fonó Albert ekkor az MTESZ Központi Aszt
ronautikai Szakosztályának elnöke volt, és az ő kezdemé
nyezésére sikerült Kármánt megnyerni, hogy tartson egy 
előadást a szakosztály tagjainak. Óriási érdeklődés mel
lett magyarul beszélt, főképp rakétafejlesztési sikereiről, 
korai asztronautikai tevékenységéről. Mivel abban az 
időben szinte csak a szovjet rakétákról lehetett olvasni és 
hallani, ez az „első kézből” származó, humorral is fűsze
rezett beszámoló mindannyiunkra nagy benyomást tett.

Kármán emléke

Sajnos ez volt az utolsó lehetőség arra, hogy Kármán- 
nal találkozzunk, mert 1963 májusában, Aachenben el
hunyt. Emlékét Magyarország is megőrizte, bár a politika 
korlátái miatt (hiszen Kármán a NATO-nak dolgozott) ez 
nem mindig volt egyértelmű. Mindenesetre viszonylag 
hamar felavatták mellszobrát a Közlekedési Múzeum 
előtt, és 1983-ban, az IAF budapesti kongresszusa idején 
ennek ünnepélyes koszorúzására is sor került. Külön 
érdekesség, hogy a koszorúzáson részt vett nemcsak az 
IAF és az IAA akkori elnöke, hanem az a Hermann 
Oberth is, aki úgyszintén az űrhajózás és a rakétatechni
ka világhírű megalapozója volt (3- kép). Az IAF budapesti

kongresszusa egyébként méltóképp emlékezett meg a 
magyar-amerikai Kármán Tódorról, mint kiváló tudósról, 
mérnökről és szervezőről. A megnyitó, plenáris ülésen 
Kármán munkásságát Rácz Elemér budapesti, Őry Huba 
aacheni professzorok, valamint Martin Summerfield, mint 
Kármán egyik legközelebbi munkatársa méltatta.

1989. augusztus 23-án ünnepélyes eseményre került 
sor a Szentkirályi utcában. Nagy István György mérnök, 
tudománytörténész kezdeményezésére a Magyar Asztro
nautikai Társaság emléktáblát helyezett el Kármán szülő
házán (4. kép). Az ünnepélyes avatáson részt vett Brad
ford Sturtevant úr a Caltech és Gail Squibb úr az ESA/ 
ESTEC képviseletében. 1994-ben végre magyarul is meg
jelent Kármán önéletrajza, az „Örvények és repülők”; 
2001-ben pedig tv-film készült róla.

Kármán Tódor neve természetesen világszerte ismert, 
bár nem mindig és mindenütt szerepel magyar tudósként, 
az asztronautika egyik megalapozójaként. Azon igen 
kevés híresség egyike, akiről krátert neveztek el mind a 
Holdon, mind a Marson; de a hivatalos lista egyik eset
ben sem említi magyarságát. Ugyancsak érdekes, hogy 
míg például az 1969-ben megjelent Life könyv, a „Man in 
Space” a zsenik zsenijének nevezi, és Ciolkovszkijjal, 
Oberthtel és von Braunnal együtt az űrhajózás atyjának 
tekinti, addig egy másik, hasonló űrhajózás-történeti 
alapkönyvben („Blueprint for Space” Smithsonian Institu
tion, 1992) nem is említik Kármán nevét. Ennek ellenére 
nem vitás, hogy Kármán szerepe rendkívül jelentős az 
űrhajózás történetében, működésének emléke évszáza
dokig fenn fog maradni.

4. kép. 1989 nyarán a Magyar Asztronautikai Társaság kezdeményezé
sére emléktábla került Kármán Szentkirályi utcai szülőházára.
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A MANCHESTERI KOZMIKUS SUGÁRZÁSI ISKOLA 

ÉS A RITKA RÉSZECSKÉK FELFEDEZÉSE

Múlt év decemberében, 93 éves korában hunyt el 
George Dixon Rochester, a Királyi Társaság tagja, a Dur- 
hami Egyetem nyugalmazott tanszékvezetője, aki fiata
labb munkatársával, C.C. But lend  együtt 1946-ban és 
1947-ben ködkamrás felvételeken két addig ismeretlen 
részecskét fedezett fel, amelyek később az első ritka ré
szecskéknek (semleges és pozitív kaonnak) bizonyultak. 
George Rochester több éven át Jánossy Lajos legközeleb
bi angliai munkatársa volt. A második világháború idején 
Manchesterben ők ketten végezték azt az alapvető fon
tosságú kísérletsorozatot, amely az áthatoló kozmikus 
sugárzási záporok számos tulajdonságát tisztázta, és 
amely a háború után az első ritka részecskék felfedezésé
hez is elvezetett. Tudományos kapcsolatuk Jánossy Lajos 
Dublinba távozása, majd Magyarországra való hazatérése 
után sem szűnt meg, és tanítványaik körében ez az 
együttműködés -  elsősorban Sir Arnold Wolfendale-nek, 
az Európai Fizikai Társaság nemrégiben leköszönt elnö
kének köszönhetően -  mind a mai napig folytatódik.

A manchesteri kozmikus sugárzási iskola megalapítója 
a későbbi Nobel-díjas P.M.S. Blackettvoh, aki 1937 őszén 
vette át a fizika tanszék vezetését a Nobel-díjas W.L. 
Bragg tői, aki viszont Rutherford halála után a Cavendish 
Laboratórium irányítását vette át. Blackett, aki 1932-33- 
ban G.P.S. Occhialini fiatal olasz kutatóval együtt a má
sodlagos kozmikus sugárzásban felfedezte és helyesen 
értelmezte az elektron-pozitron párkeltés jelenségét, 
1933-tól 37-ig Londonban, a Birkbeck Kollégiumban ho
zott létre kutatócsoportot kozmikus sugárzási jelenségek 
vizsgálatára. Jánossy Lajos e csoporthoz csatlakozott 1937 
januárjában. Blackett manchesteri csoportja 1938-ban 
részben a Birkbeck Kollégiumból magával hozott kuta
tókból alakult, akik közé tartozott Jánossy Lajos több 
korábbi szerzőtársával, így J.G. Wilsonnal együtt, részben 
pedig azokból a korábban Bragg tanszékén dolgozó ku
tatókból, akik hajlandók voltak addigi röntgen-spektrosz
kópiával kapcsolatos témáikról kozmikus sugárzási kuta
tásokra váltani. Ez utóbbiak közé tartozott G.D. Roches
ter, valamint Bemard Lovell, a háború utáni rádiócsillagá
szat egyik megalapítója is.

Blackett nemzetközi ismertsége és dinamizmusa szá
mos jónevű látogatót és vendégkutatót vonzott a man
chesteri tanszékre. így előadást tartott vagy hosszabb-rövi- 
debb ideig ott dolgozott Auger, Bhabha, Carmichael, 
Occhialini, Heisenberg, Heitler, Rossi, Wataghin és Willi
ams [1], hogy csak a legismertebbeket említsük. Jánossy 
Lajos, aki 1937-ben Németországból érkezett Angliába, 
már komoly kozmikus sugárzási és elméleti ismeretekkel 
rendelkezett, így a tanszék legtöbb kutatási témájába be
kapcsolódott, és a tanszéki kutatók mellett több vendég- 
kutatóval közösen is jelentek meg publikációi [1, 2], A 
világháború kitörésekor Blackett és tanszékének legtöbb 
angol tagja elhagyta Manchestert, és különböző állomás
helyeken hadi vonatkozású kutatásokkal kezdett foglal

kozni (magának Blackettnek például nagy szerepe volt 
egy eredetileg katonai akciók optimalizálására szolgáló új 
tudományág, az operációkutatás megalapozásában, de 
több kutató fejtett ki fontos tevékenységet a radar-felderí
téssel kapcsolatos kutatásokban is). George Rochester 
először szintén egy radarállomásra került, de mivel hamar 
kiderült, hogy ott fizikusi szakértelmére nincs szükség, 
visszavezényelték Manchesterire, hogy néhány ottmaradó 
fizikussal, így Jánossy Lajossal együtt lássa el az oktatási 
feladatokat, valamint vegyen részt az egyetemi légoltalmi 
és tűzrendészed őrségben. Mivel Manchesterben kevés 
bombázás volt, ez utóbbi feladatok nem adtak túl sok 
munkát, és felmerült az igény, hogy Jánossy korábbi mun
káit folytatva kutatással is foglalkozzanak. Blackett ezt 
azzal a feltétellel engedélyezte, hogy csak tanszékük meg
lévő berendezéseit és erőforrásait használhatják.

Jánossy egyik berendezése, amelyet korábban Peter 
Inglebyvel közösen épített és használt az úgynevezett 
áthatoló kozmikus sugárzási záporok vizsgálatára, műkö
dőképes állapotban volt, s első lépésként ennek felhasz
nálása mellett döntöttek. (Sajnos Ingleby 1940 elején egy 
harcirepülőgép lezuhanása során életét vesztette.) E be
rendezéssel mutatták ki korábban [3], hogy vastag, mint
egy 50 cm-es ólomárnyékolás mögött is megjelenik időn
ként egy-egy „zápor” , vagyis olyan részecskecsoport, 
amely az ólom fölött elhelyezett számlálókkal közel egy
idejűén, koincidenciában észlelhető. E záporok gyakori
sága azonban csak csekély hányada volt azokénak, ame
lyek ólom nélkül vagy vékony ólomrétegek alatt voltak 
észlelhetők, s amelyek viselkedése jól magyarázható az 
elektron-pozitron párkeltés, valamint a töltött részecskék 
gamma-keltésének ismert törvényszerűségeivel. A János- 
syék, valamint Wataghin által felfedezett áthatoló zápo
rok további vizsgálata ritkaságuk miatt hosszú mérési 
időt igényelt, viszont a szükséges berendezések elég egy
szerűek és könnyen módosíthatóak voltak. E kutatások 
az akkor legérdekesebbnek tekintett területen, a nukleá
ris kölcsönhatások és a mezonok keltése terén ígértek új 
eredményeket. Különösen fontosnak látszott, hogy egy 
újonnan építendő, koincidenciákkal vezérelt ködkamra 
segítségével megállapítsák, hogy e záporokban nagy át- 
hatoló-képességű töltött részecskék is keletkeznek-e, és 
hogy azonosítsák a záporokat keltő részecskéket.

Egy viszonylag gyenge felbontású ködkamra a tanszé
ken meglévő anyagokból hamar elkészült, és már 1941- 
ben készítettek olyan felvételt, amelyen három egy pont
ból kiinduló áthatoló részecske látható. A záporokat 
keltő részecskék azonosítására 1942-ben a korábbinál 
jóval bonyolultabb berendezést építettek, amely hét Gei- 
ger-Müller-számlálókból álló réteget tartalmazott, mint
egy 15 tonna ólomba ágyazva. E rétegek az események 
kiválasztásánál részben koincidencia, részben antikoinci- 
dencia feltételeknek tettek eleget, s a kirótt feltételek 
aigalmasan változtathatók voltak [1], E berendezés segít-
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1. kép. Jánossy Lajos, Douglas Broadbent és George Rochester 1944- 
ben manchesteri laboratóriumukban, áthatoló záporokat vizsgáló be
rendezésük mellett.

ségével 1943-ban például kimutatták, hogy az áthatoló 
záporoknak mintegy harmadát keltik semleges részecs
kék, feltételezésük szerint neutronok. E felfedezésnek 
nagy jelentősége volt az akkori mezonkeltési elméletek 
szempontjából. A munkákba később egy fiatal kollégá
juk, Douglas Broadbent is bekapcsolódott, akivel a hábo
rúi után Jánossy Lajos számos közös dolgozatot írt. Az 1. 
képen látható 1944-ben készült felvétel hármójukat mu
tatja a manchesteri laboratóriumban, az áthatoló zápor 
berendezés mellett.

George Rochester 1944-ben a korábbinál jóval jobb 
minőségű, nagy mélységű, ólomlemezt is tartalmazó köd
kamrát készített, amelyet a korábbiakhoz hasonlóan át
hatoló zápor berendezés vezérelt. Az 1944-ben és 45-ben 
készült felvételek már jó felbontással mutatják az ólomle
mezből kilépő záporokat [1], de sajnos a háborús viszo
nyok között jelentős mágneses tér keltésére nem volt 
lehetőség, így a kilépő részecskék töltésének előjele nem 
volt megállapítható. Mindenesetre e tapasztalatok rendkí
vül hasznosak voltak a háború utáni munkák, valamint a 
V-részecskék (mai néven ritka részecskék) felfedezése 
szempontjából.

Jánossy Lajos és George Rochester a háborúi alatti ku
tatásokról nyolc dolgozatban számolt be. Módszereik új
szerűségét és hatékonyságát jól jellemzi az amerikai Carl 
Anderson, a pozitron és müon Nobel-díjas felfedezőjének 
visszaemlékezése [4], A háborít után a katonai hatóságok 
Anderson rendelkezésére bocsátottak egy B-29-es óriás
bombázót, hogy annak fedélzetén kozmikus sugárzási 
méréseket végezzen. Mint ismert, a kozmikus sugárzás, 
különösen annak nukleáris összetevője, nagy magasság
ban sokkal nagyobb intenzitású, mint a tengerszint köze
lében. Bár méréseit eredményesnek ítélte, utólag azokat 
Anderson -  mint arra Rochester professzor felhívta a fi
gyelmemet -  a következőképpen kommentálta:

„Sajnos a B-29-es repülésekkel kapcsolatos technikai 
nehézségek teljesen lekötötték, figyelmünket. Ha egy hétre 
megfeledkezünk a B-29-ről, és a közeli hegyekbe elvonul
va csak a kozmikus sugárzásról és a fiz iká ró l vitatko
zunk, talán többre jutottunk volna. A megoldás kulcsa 
rendelkezésünkre állt, már ott volt a folyóiratokban: első
sorban Jánossy Lajos és munkatársai munkáiban, akik

különböző vastagságii ólomrétegekkel elválasztott szám
lálóberendezéseket használtak, a nagyenergiájú nukleá
ris ütközések kiválasztására. Egy ilyen, teljesen a f iz ik á 
nak szentelt hét világossá tehette volna számunkra a he
lyes célt, a kozmikus sugárzás nukleáris összetevőjének, 
vizsgálatát. A B-29-es repülőn fe lv itt berendezés szüksé
ges módosítása mindössze egy órát vett volna igénybe. 
Csak egy kis, mintegy 20 cm vastagságú ólomtömböt és 
még egy számlálót kellett volna beépítenünk., s nem két
szeres, hanem háromszoros koincidenciákat kellett volna 
megkövetelnünk. Ekkor százával kaptuk, volna azokat az 
új instabil részecskéket -  a nehéz mezonokat és hipero- 
nokat-, amelyeket később G.D. Rochester és C.C. Butler 
fedezett fel. ”

A háború befejeztével visszatért Manchesterbe Blackett, 
valamint a korábbi munkatársak, és folytatódott a sokol
dalú kutató munka. Lovell vezetésével létrejött Manchester 
közelében, Jodrell Bankben a rádiócsillagászat egyik leg
nagyobb és legeredményesebb obszervatóriuma. Blackett 
a háborúi idején elért, áthatoló záporokkal kapcsolatos 
eredményeket igen nagyra értékelte, és folytatásukat ja
vasolta. Jánossy Lajos Schrödinger és Heitler meghívására 
hamarosan Dublinba ment az új kozmikus sugárzási rész
leg első professzoraként, míg George Rochester egy új 
munkatárssal, C.C. Butlerrel együtt folytatta a megkezdett 
munkát. A ködkamra-felvételek értelmezéséhez most már 
az erős mágneses tér sem hiányzott. Céljuk a korábban 
Jánossyval együtt tanulmányozott áthatoló záporok ala
posabb ködkamrás vizsgálata volt. Mintegy 1500 órás 
megfigyelési idő alatt 5000 felvételt készítettek, amelyek 
közül mintegy 50-en látszottak áthatoló záporok. E zápo
rok általános statisztikus vizsgálatán túlmenően azonban 
szokatlan egyedi eseményeket is találtak.

1946 októberében az egyik áthatoló zápor felvételén 
két érdekes, villaként vagy V-betúíként kettéágazó ré
szecskenyomora bukkantak. Befutó nyom nem volt lát
ható, míg a két kimenő nyom fényhez közeli sebességű, 
minimálisan ionizáló pozitív, illetve negatív részecskének 
felelt meg. Mindkettő impulzusa csak mintegy 350 MeV/c 
volt, így a nagy sebességű pozitív részecske nem lehetett 
proton. A két nyom a két irányból készített felvételek ta
núsága szerint pontosan ugyanabból a pontból indult ki, 
de ez a pont a gázban, nem pedig az ólomlemezben volt. 
Ez arra utalt, hogy nem ütközést, hanem bomlást figyel
tek meg, hiszen ütközés esetén sokkal több hasonló ese
ményt várhattak volna a vastag ólomlemezből, mint a 
gázból. Az esemény jellemzőit hosszas próbálkozás után 
sem tudták az ismert részecskék segítségével értelmezni 
-  a bomló semleges részecske tömegének jóval nagyobb
nak kellett lennie, mint az addig észlelt mezonoké, de k i
sebb, mint a protoné és neutroné. Némileg hasonló villa
szerűén szétágazó nyompárt találtak hét hónappal ké
sőbb, 1947 májusában. Kiderült azonban, hogy ezúttal a 
villa két ágát nem két kimenő részecske, hanem egy be
jövő és egy kimenő pozitív töltésű részecske szolgáltatta. 
A villa csúcsa ismét a gázban volt, és a kinematikai szá
mítások ismét az előzőhöz hasonló, az elektronnál mint
egy ezerszer nagyobb tömegű bomló részecskére utaltak, 
de az egyik kimenő részecske itt semleges volt, így nem 
hagyott nyomot a ködkamrában.
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A semleges és pozitív V-részecske felfedezését Ro
chester és Butler 1947 decemberében közölte hivatalosan 
a Nature című folyóiratban [51. Ezt megelőzően azonban 
Jánossy Lajos meghívására Rochester Dublinba utazott, 
hogy ott szemináriumi előadásban adjon számot felfede
zésükről és a felvételek értelmezéséről. A ködkamra-fel- 
vételeket már korábban elküldte Dublinba, és Jánossy 
meghívó levele szerint (amelyet Jánossy halála után Ro
chester professzor volt szíves lemásolni nekem) azt ott 
már széles körben meg is vitatták. Ekkor már hosszabb 
ideje Dublinban dolgozott két jól ismert elméleti fizikus, 
Walter Heitler és Herbert Fröhlich, akiknek az előadáson 
és az azt követő vitákban való részvételét Jánossy külö
nösen fontosnak ítélte. Mivel 1948 elején mindketten el
hagyták Dublint, az előadásra még 1947-ben kellett sort 
keríteni. Mint visszaemlékezésében [1] G.D. Rochester 
írja, ez volt eredményeik első külföldi bemutatása. Ki
emeli, hogy a szemináriumon Írország vezető politikusa 
és többszöri elnöke, Eamon de Valera is részt vett.

Az 1947-es év nem csak a V-részecskék felfedezése 
miatt volt fontos az elemi részecskék fizikájának történe
tében. A nagyrészt Bristolban kidolgozott, a ködkamránál 
finomabb részleteket is mutató fotoemulziós technika 
segítségével ekkor figyelték meg ugyanis először a pion 
mtionná és egy semleges részecskévé (neutrínóvá) való 
bomlását. Ez véglegesen igazolta a kétféle „mezon” 
(vagyis elektron és proton közé eső tömegű részecske) 
létét, amelyek közül csak az egyik (a pion) vesz részt 
erős kölcsönhatásokban, így ez felel meg a Yukava által 
1935-ben megjósolt, a magerőket közvetítő részecské
nek, míg a müon nehéz elektronként viselkedik. Ez az 
eredmény egy több mint évtizedes vita lezárását jelentet
te. A V-részecskék felfedezése ezzel szemben új fejezetet 
nyitott az elemi részecskék fizikájában, s mai terminoló
giánk szerint a ritka kvarkot is tartalmazó részecskék első 
jól dokumentált példáit adta.

Rochester és Butler V-részecskéit nem követte azonnal 
a hasonló események tömeges felfedezése. Sőt, berende
zésüket még két évig üzemeltetve egyetlen új ilyen ese
ményt sem találtak. Már ekkor világos volt azonban, 
hogy a kozmikus sugárzás nukleáris komponensével 
kapcsolatos események sokkal gyakoribbak nagy tenger
szint feletti magasságokban, mint a tengerszinten. Magas 
hegyeken, repülőgépeken és ballonokon indult meg a 
kutatás. A manchesteri csoport a Pireneusokban a Pic du 
Midi csúcson, 2867 m magasságban kezdte meg kutatóál
lomás kiépítését. De már 1949-ben, a berendezés üzem
behelyezése előtt, Blackett levelet kapott Carl Anderson- 
tól, amely szerint az amerikai csoport már mintegy har
minc hasonló V-nyomot észlelt. A Pic du Midin az észlel
ések 1950 júliusában kezdődtek, és hat hónap alatt 43 
V-részecskét találtak [1], A hasonló események száma 
1953-ig ezernél nagyobbra nőtt.

Rövidesen kiderült, hogy V-alakú nyomok nem csak 
kaonok, hanem nagyobb tömegű mezonok és hiperonok 
bomlásából is származhatnak, s a kutatás számos új, 
akkor eleminek tekintett részecske felfedezésére vezetett. 
Hamarosan megjelent az első olyan gyorsító is, amely 
kaonok keltésére már képes volt (a Cosmotron a Brook- 
haveni Laboratóriumban, 1952-53), s az 50-es évek köze

li. kép. Jánossy Lajos és George Rochester egy észak-angliai város
kában, Rochester 65 éves születésnapja után.

pétől kezdve a legtöbb elemirész-fizikai felfedezés már a 
gyorsítókhoz kapcsolódott. A kaonoknak később alapve
tő szerepe volt mind a paritás (P), mind a töltéskonjugá
cióval kombinált CP szimmetria-sértésének kimutatásá
ban. így a Manchesterben talált két V-nyomról valóban 
elmondhatjuk, hogy utólag hatalmas karriert futottak be, 
s a modern fizika alapkövei közé tartoznak.

A manchesteri kozmikus sugárzási csoport 1953-ban lé
nyegében megszűnt, mivel Blackett ekkor átvette a londoni 
Birodalmi Kollégium (Imperial College) vezetését. A volt 
munkatársak egy része vele ment, mások különböző kuta
tóintézetek és tanszékek irányítását vették át. George Ro
chester Durhamben, J.G. Wilson Leedsben lett professzor, s 
mindketten továbbra is a kozmikus sugárzás területén tevé
kenykedtek. C.C. Butler Londonban, Jánossy Lajos Buda
pesten, a KFKI-ban és az ELTE Atomfizika Tanszékén foly
tatta kozmikus sugárzási kutatásait. Jánossy és Rochester 
között a kapcsolat fennmaradt, így Rochester Budapestre is 
ellátogatott, Jánossy több munkatársa számára pedig lehe
tőség nyílt arra, hogy a 60-as és 70-es években Durhamben 
végezzen egy vagy több éves kutatómunkát (Somogyi An
tal, Pintér György, Király Péter, Kóta Józsefi. George Ro
chester 65 éves korában adta át a tanszék vezetését Arnold 
Wolfendale-nek, aki szintén Manchesterben végzett, és a 
kozmikus sugárzási témát folytatta. Az átadási ünnepségek 
után egy észak-angliai kirándulás alkalmával, amelyen e 
megemlékezés szerzője is részt vett, készültek az utolsó 
közös képek Jánossy Lajosról és George Rochesterről.
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OROVAN EGON, A KRISTALYDISZLOKACIOK FELISMERŐJE
száz éve született Budapesten Kovács László

Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely

Orován Egon 1902. augusztus 2-án született Óbudán. 
Édesapja Orován Bertold gépészmérnök gyárigazgató 
volt. Édesanyja Spitzer Ságvári Josephine, Ságvári Endré
nek „a kiváló kommunistának” [1] a nagynénje. Orován 
felesége, Schonfeld Jolán zongorázni Bartók Bélánál 
tanult Budapesten a Zeneakadémián; itt ismerkedtek meg 
1920 táján. Házasságot csak Angliában kötöttek, amikor 
újra találkoztak 1941-ben.

Orován Egon a IX. kerületi állami főgimnáziumban 
érettségizett 1920 júniusában. Az 1920/21-es és az 1921/ 
22-es tanévben a Bécsi Egyetemen tanult fizikát, kémiát, 
matematikát és csillagászatot. Ezután dolgozott. Az 
1927/1928-as tanévben kezdte mérnöki tanulmányait 
Berlinben. A budapesti ügyvéd, bankár, gyáros édes
apák nem akartak elméleti szakembert, matematikust, f i
zikust nevelni fiúkból, ezért taníttatták vegyésznek, mér
nöknek Neumann Jánost, Wigner Jenőt, Teller Edét, 
Kármán Tódort és Orován Egont. Mindannyiuknál győ
zött azonban az elhivatottság, a természettudományos 
érdeklődés. Orován egy visszaemlékezésében leírta, 
hogy de Broglie, Heisenberg és Schrödinger korában 
prózai és lenézett dolog volt a képlékenységgel foglal
kozni, de jobb volt, mint transzformátorokat tervezgetni. 
Apja „sztoikus rezignációval” [1] vette tudomásul fia dön
tését. Életének fordulópontjára Orován így emlékezett: 
„ 1928-ban egy forró szombat délután ismerkedtem meg 
a diszlokációkkal. Kevesebb, m int egy évvel korábban 
elektromérnöknek tanultam, bár sokkal jobban érdekelt 
a fiz ika, apám azonban, gépészmérnök lévén, tudta, 
hogy a fiz ikából nem lehet megélni. Kompromisszum
ként a berlin-charlottenburgi elektromérnökség mellett 
döntöttünk. Ernst Orlich izgalmas elméleti elektromág- 
nességtani előadásait hallgathattam, és végezhettem az 
ugyancsak idegtépő transzformátor-számítási, tervező 
és tekercselő feladatokat. Minden héten egyszer -  hogy 
kisimítsam borzolt idegeimet és erőt gyűjtsék az elkövet
kező hat nap újabb megpróbáltatásaihoz -  egy teljes 
napot dolgoztam Ferdinand Kurlbaum haladók számára 
berendezett f iz ik a i laboratóriumában. A professzort 
magát mindössze egyszer láttam a labor udvarán ab
ban a félévben, míg laborjában dolgoztam. A félév ele
jén és végén azonban az indexembe be kellett kerülnie 
az ő aláírásának.. Ez úgy történt meg, hogy a tanárse
géd bepecsételte a szükséges aláírást. Kurlbaum azon
ban 1927-ben meghalt. Ideiglenes utóda, az elméleti 
fiz ikus  Richard Becker lett, akinek nem volt még aláírás
pecsétje, így személyesen kellett nála jelentkeznem. Ő 
aláírta az indexemet és megkérdezte, hogy egy elektro
mérnök-jelölt miért dolgozik a f iz ika i laboratóriumban. 
Én megmagyaráztam. Az ezt követő percekben életem 
azért változott meg, mert a professzor irodája rettenete
sen nagy volt. (Ez volt az a szoba, ahol Gustav Hertz, 
Kurslbaum végleges utóda, kifejlesztette azt a ciklikus 
gázdiffúziós készüléket, amellyel a neon-izotópokat

szétválasztotta. Ez a készülék jelentős szerepet játszott 
később a hiroshimai bomba előállításánál.) Becker fé 
lénk, töprengő ember volt, azonban amíg én elértem a 
hatalmas szoba ajtajáig, döntésre jutott, és visszahívott. 
Megkérdezte, volna-e kedvem kísérletileg ellenőrizni az 
általa három évvel ezelőtt kidolgozott -kis képlékenységi 
elméletét«. Én örömmel elfogadtam ajánlatát. ” [1]

„Az 1928 és 1933 közötti munkájáról Budapesten, ha
zatérése után írt cikket a Zeitschrift fü r  Physik, számára. 
Ettől a közleménytől számítják a modern fémfizika szüle
tését. Érdekes, hogy a folyóiratnak ugyanabban a számá
ban, amelyben Orowan leírta a diszlokáció fogalmát és 
ezzel utat nyitott a fémek képlékeny alakváltozásának 
magyarázatához, lényegében ugyanerre az eredményre 
jutott a szintén magyar (Manchesterben dolgozó) Polányi 
Mihály is.” -  olvashatjuk a „Magyarok a természettudo
mány és a technika történetében” című könyvben. Nem a 
véletlen műve az, hogy ugyanabban a folyóirat-számban 
jelent meg a két írás. A két szerző kérte meg Scheel pro
fesszort, a Zeitschrift fü r  Physik szerkesztőjét, hogy egy
másutánt oldalakon közölje a közel azonos tartalmú 
írásokat. Orován tanulmánya, amely cikksorozatának 
harmadik része, a folyóirat 89- kötetében a 634. oldalon 
kezdődik (Zur Kristallplastizität 111: Über die Mechanis
mus der Gleitvorganges) és a 659. oldalon fejeződik be. 
Polányi műve a 660. oldalon kezdődik.

Az 1933. évi németországi politikai robbanás Polányit 
Manchesterbe, Orovánt haza, Budapestre vetette. Koráb
ban mindketten Berlin-Charlottenburg Műegyetemén, a 
Technische Hochschulén tevékenykedtek. Polányi Mi
hály Budapesten született (1891), a „Minta” Gimnázium
ban érettségizett (1909), orvosi diplomáját (1914) és dok
tori fokozatát (1918) is a magyar fővárosban szerezte. A 
berlini Műegyetemen Polányi 1923-tól magántanár, 1926- 
tól professzor volt, Wigner Jenő nála írta doktori érteke
zését. 1933 őszén foglalta el Manchesterben a Viktória 
Egyetem Fizikai Kémiai Tanszékének vezetői posztját.

Orován Egon az 1927/1928-as tanévben kezdte gé
pészmérnöki tanulmányait a berlini Technische Hoch
schulén. Hamarosan elektromérnöki, majd Richard Bek- 
ker professzor hatására fizikai tanulmányokat folytatott. 
Az 1928/29-es tanév téli félévének a végén Becker 
asszisztenseként államvizsgázott. Doktori téziseinek be
nyújtásakor 1932-ben már M. Volmer és W. Westphal 
tanársegéde volt. Kapcsolatban állt azonban Polányival 
is, hisz 1933 augusztusában, mielőtt a fent említett, a kép- 
lékenységet a diszlokációkkal magyarázó alapvető fon
tosságú cikkét Budapestről beküldte a szerkesztőségnek, 
írt Polányinak, és korábbi közös munkájuk alapján közös 
cikket javasolt. Polányi ezt azzal hárította el, hogy a főér
dem Orováné. Végül megegyeztek a már említett „egy
másutáni közlésiben.

Pontosítanunk kell a Charles Kittel: „Bevezetés a szi
lárdtest-fizikába” című könyvének lábjegyzetét is: „Azt a
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tényt, hogy a csúszás a csúszási sík mentén diszlokációk 
mozgása révén megy végbe, egymástól függetlenül Tay
lor, Orowan és Polanyi ismerte fel 1934-ben. A diszlo
kációk fogalmát nem sokkal korábban Prandtl és Deh- 
linger vezette be.” A fogalom maga valóban németor
szági eredetű: Ludwig Prandtl, Kármán Tódor göttinge- 
ni mestere, majd tudományos riválisa, a rugalmas utó
hatás magyarázatára már 1913 előtt olyan modellt alkal
mazott, amelyben fellelhető a diszlokáció fogalmának 
csírája -  amint ezt Orován 1935-ben megírta. Orován 
maga a Berlin-Charlottenburg műegyetemén írt diplo
mamunkájában és a kristályok alakíthatóságáról írt első 
cikkeiben foglalkozott érintőlegesen e kérdéssel. A 
részletes, alapvető tanulmányt -  mint már említettük -  
1933-ban Budapesten akkor készítette el, amikor édes
apja 1933- januári halálát követően a nyáron édesanyjá
hoz költözött, állás nélkül volt és ráért gondolkodni. A 
Polányi- és Orován-cikkek megjelenése után, 1934-ben, 
G.J. Taylor írt Orovánnak és elküldte a Proceedings o f 
the Royal Society folyóiratban hamarosan megjelenő 
írásának kefelenyomatát (Proc. Roy. Soc. A145 362). 
Taylor hetekkel korábban adta le kéziratát, mint Polányi 
és Orován, csak a megjelenés késett. Taylor is alkalmaz
ta a diszlokáció fogalmát, azonban értelmezései hibásak 
voltak. Azt állította például, hogy a diszlokációk termi
kus aktiváció során keletkeznek, pedig tudjuk, hogy 
mechanikus hatásra jönnek létre, mennyiségükre nincs 
termodinamikai megkötés.

Orován nem tudta, hogy Taylor nála idősebb, tekin
télyes angol mérnök, és azt válaszolta, hogy az egész 
elmélet rossz. Erre Taylor visszaírt, hogy Orován nem 
tudja követni az ő matematikai levezetéseit. Végül Oro
ván meggyőzte Taylort, aki meghívta őt Cambridge-i 
házába.

A fentiekből jól látszik, hogy mennyire fontos az, hogy 
a tudománytörténész eredeti művekre, a szereplők levél
tárakban fellelhető eredeti írásaira támaszkodjék.

A diszlokáció egydimenziós, vonalmenti kristályhiba. 
Egyik fajtáját, az éldiszlokációt úgy képzelhetjük el, hogy 
gondolatban félig bevágunk egy tökéletes kristályt, majd 
az egyik kristályrészt egy atomsornyi távolsággal beljebb 
nyomjuk. Az elcsúszási síkban, az épen maradt és az 
összenyomott rész határán lévő, az elcsúszás irányára 
merőleges vonal az éldiszlokáció. Közlünk egy rajzot 
Orován híres írásából. Az a) ábrarészen a bekarikázott 
területeken van éldiszlokáció. A kristály terhelése előtt a 
háló lineáris és merőleges elrendezésű volt. Ilyen jellegű 
ábra található Taylor és Polányi írásában is. A b) ábrarész 
csak Orovánnál van meg. A mechanikus igénybe vétel 
előtt a körök koncentrikusak voltak. A diszlokációs zóna 
az A és B körök között található.

W IK

Az iskolában két üveglap közé zárt sok ezer apró csa
págygolyóval szoktuk a kristályt és annak hibáit szemlél
tetni. Ezen modell hátránya, hogy -  a valósággal ellentét
ben -  a diszlokáció környékén nem nyomódnak össze a 
golyók, nem változik a méretük.

A valósághoz közelebb áll, mert az alkotó elemek 
összenyomhatóak a Cavendish Laboratórium igazgatójá
nak, Orován későbbi, Cambridge-i főnökének, a Nobel- 
díjas Sir W. Lawrence Braggnek buborékmodellje. A mo
dell megalkotásában Orován első kutató hallgatója, J.F. 
Nye is részt vett, ezért a szakirodalom Bragg-Nye-modell- 
ként is említi azt. (Érdemes megjegyezni, hogy az 1943/ 
44-es tanévben mindössze két végzős fizikus hallgató 
volt Cambridge-ben, mégsem akarta senki a Cavendish 
Laboratóriumot bezáratni.) A tényleges modell elkészíté
sekor a technikus Crowe-nak először nem sikerült azo
nos méretű buborékokat létrehoznia az oldat felszínén. 
Az oldatba benyúló csővégből levegő áramlik ki, ez ké
pezi a buborékokat. Ezek akkor lettek azonos méretűek, 
ha a korábban lefelé irányuló véget -  Orován javaslatára 
-  felfelé irányították.

3/
Munkanélkülisége után Orovánt 1936-tól Budapesten 

a Tungsram Kutató Laboratóriumában Bródy Imre, a 
kriptonlámpa felfedezője alkalmazta. Polányi Mihályt is 
hazahúzta a szíve. Ő és Orován közösen segítettek Bró- 
dynak kidolgozni azt a frakcionált desztillációs eljárást, 
amellyel a folyékony levegőből kiválasztották a kriptont. 
Orován fontos szerepet játszott az ajkai kriptongyár létre
hozásában is.

A budapesti évek után Orován Egon 1937-39 között a 
Birminghami Egyetem Fizika Tanszékén Oliphantvezeté
se alatt dolgozott: szakítógépeket tervezett, de elsősor
ban az anyag kifáradásának elmélete foglalkoztatta.

1939-től 1950-ig az angliai Cambridge-ben a Caven
dish Laboratóriumban volt. Itt továbbfejlesztette diszloká- 
ció-elméletét. A kristályon belüli idegen anyag kiválással 
kapcsolatban kimutatta, hogy ezeket a háromdimenziós 
hibákat önmagukba záródó diszlokáció-vonalak veszik 
körül. Manapság ezen záródó diszlokációkat Orowan- 
hurkoknak nevezik.

A laboratórium igazgatója, W.L. Bragg hatására rönt
gendiffrakciós szerkezetvizsgálattal foglalkozott. Észre
vette például, hogy a forgó kristály deformált síkja fóku
szálja a röntgensugarakat. Más alkalommal finom dróthá
lót helyezett a filmre, melyet megfelelő szögsebességgel 
forgatott. A diffrakciós foltokon párhuzamos vonalak 
jelentek meg, amelyeknek hajlásszögéből a Bragg-felté- 
telt kielégítő reflektáló síkok hajlásszögére tudott követ
keztetni.

Az anyagtudomány, a gyakorlati alkalmazások is érde
kelték. Diszlokáció-elmélete alapján magyarázatot kere
sett a hegesztett eljárással készült Liberty hajó 1944-es 
Atlanti-óceáni széttörésére éppúgy, mint a gleccserek 
mozgására, a kontinensek vándorlására és az óceáni 
árkok képződésére, a Hold-felszín kialakulására [1, 2].

Érdemes elgondolkodni azon, hogy egy jól felépített 
elmélet milyen széleskörűen alkalmazható. Zemplén 
Győzőlökéshullám-elmélete helytálló a magneto-hidrodi- 
namikában is. Kármán Tódor örvény-elméletének segít
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ségével tudta kimutatni a Tacoma-híd leszakadásának 
okát éppúgy, mint a Palomar-hegyi távcső lencséjének 
vékony olajfilmen történő mozgatási problémáit.

Orován legjelentősebb anyagtudományi művét a hideg 
és meleg hengerlés nyomásviszonyainak vizsgálatáról írta 
(The Calculation of Roll Pressure in Hot and Cold Flat Rol
ling, J. Inst. Mech. Eng. Feb. 1944, Proc. Ins. Mech. Eng. 
150 140-167, 1943; Discussion: Journal Dec. 1945, Proc. 
152 314-324). Hat korábbi fizikai megközelítést elemzett, 
köztük Prandtl, Nádai, Siebel és Kármán munkáját (Kár
mán: Beitrag zur Theorie des Walzvorganges, Adalék a 
hengerlés elméletéhez, Zs. Ang. Math. Mech. 51925). Ki
mutatta a hibákat és jól használható új elméletet alkotott. 
(„ Tény, hogy Siebel elmélete az ő durva matematikai egy
szerűsítéseivel gyakran a mérésekkel jobban egyező ered
ményt adott, mint az azonos fiz ika i elvekre épülő, de sok
kal jobb matematikai közelítést alkalmazó Kármáné. ”)

1950-re megérlelődött Orovánban az elhatározás, 
hogy elhagyja Cambridge-et. Pedig barátja volt Dirac és 
Rideals, megkapta a Thomas Hawksley aranyérmet 
(1944), tagjává választotta az angol tudományos akadé
mia, a Royal Society (1947) és a Gonville and Caius Col
lege (1949), egyetemi előadó is lett (1947).

Sok állásajánlatból válogathatott: Wigner Jenő Prince- 
tonba hívta, Wigner tanítványa F. Seitz Illinois-ba, D B. 
Copland az Ausztráliai Nemzeti Egyetemre, T.E. Allibone 
(Gábor Dénes egykori főnöke) az AEI Kutató Laborató
riumba Aldermastonba. Ő végül C. Richard Soderberg 
meghívását fogadta el az MIT Mechanical Engineering 
Tanszékére. A három hónapos próbaidő (Visiting Pro
fessor) után kinevezték George Westinghouse Pro
fesszornak. Charles MacGregor után ő lett a tanszék 
anyagtudományi osztályának vezetője. A próbaidő alatt a 
neutron felfedezője, a Nobel-díjas Chadwick még próbál
ta visszahívni őt Angliába, de Bragg utóda, a szintén No
bel-díjas Sir Névül Mott, aki „lelkesedett Orován munkái
ért” , belátta, hogy Orovánnak nem volt más választása, 
mint elhagyni a fennkölt Canvendisht, ahol lenézték a 
gyakorlati, a mérnöki jellegű munkát.

A Massachusetts Institute of Technology, az MIT sokat 
nyert Orovánnal. Ő friss, új mechanikai nézőpontot érvé
nyesített mind az oktatásban, mind pedig a kutatásban. 
Kiváló tanár volt. A mechanikai jelenségek bonyolult 
fogalmait kristálytisztán tanította csaknem teljesen a saját 
kutatásaira alapozott, egyszerű és széleskörűen alkalmaz
ható módszerek segítségével. (Eötvös Loránd szavai jut
hatnak eszünkbe: „Tudományos az egyetem, tudomá
nyos a tanítás ott, de csakis ott, ahol tudósok tanítanak. 
Hozzátehetem, hogy tudósnak nem a sokat tudót, hanem 
a tudomány kutatóját nevezem.”)

Formálisan 1968-ban ment nyugdíjba, de haláláig dol
gozott kedvenc témáin, ezek: a kristályok alakíthatóságá- 
nak mechanizmusa, rideg és hajlékony törés, fárasztás és 
ezek alkalmazása a geológiában. Véleményét megírta a 
Three Mile Islandon 1979-ben történt nukleáris baleset
ben fontos szerepet játszó szelepről éppúgy, mint 1986- 
ban a Challenger katasztrófát okozó rakétaköpeny-töré- 
kenységről és a Hold-kőzetek vizsgálatáról. Ipari tanács
adó volt, ugyanakkor érdekelték filozófiai, szociológiai, 
felsőoktatási és közgazdasági kérdések.

Az Amerikai Művészeti és Tudományos Akadémia 
1951-ben, a Nemzeti Akadémia 1969-ben választotta tag
jává. Most már Európa is ontotta az elismeréseket: Berlin, 
Göttingen, Braunschweig, Koppenhága adott tiszteleti 
tagságot, aranyérmet.

Egon Orowan egy nappal 87. születésnapja után, 1989. 
augusztus 3-án halt meg a massachusettsi Cambridge- 
ben, a Mount Auburn Kórházban. Szeptember 15-én bú
csúztatták az MIT Kápolnában. Walter Owen beszédéből 
idézünk. „Az utolsó alkalom, amikor Egon Orowant lát
tam, néhány éve volt. Walkerben ebédeltünk, és A li A r
gonnal közösen megpróbáltuk előkészíteni Egon londoni 
útját. A Brit Fémek Intézete és a Royal Society a diszloká- 
ciók 1934-es felfedezésének 50. évfordulóját ünnepelte. 
Orovánnak együtt kellett volna szerepelnie Mott-tal, Cott- 
rell-lel és más szellemi nagyságokkal. Úgy tűnt, hogy 
Egon nem lelkesedik a londoni útért, mégis viszonylag 
rövid idő alatt hagyta magát rábeszélni az utazásra. 
Nekem azonban az volt a benyomásom, hogy ezt csak 
azért tette, hogy minél előbb beszélhessen velünk Cott
rell -  őáltala hibásnak tartott -  azon magyarázatáról, 
amelyet az acélban idővel fellépő feszültségről adott.” 

Orován Egon a Mount Auburn Temetőben nyugszik. 
Híres magyarként nincs itt egyedül. 24 évvel korábban 
ide temették a Smithsonian Intézet zalaegerszegi születé
sű csillagászát, Izsák Imre Gyulát.

Orován Egon irodalmi munkássága

1. 1932 — , R. BECKER: Über sprungshafte Dehnung von Zinkkristallen -  Zeits. f.
Physik 79 566-572

2. —  Bemerkung zu den Arbeiten von F. Zwicky über die Struktur der Real-
krislalle- Zeits. f. Physik 79 537-582

3. 1933 Die Zugfestigkeit von Glimmer und das Problem der technischen Fes
tigkeit- Zeits. f. Physik 82 235-266; errate 83 554

4. 1934 Zur Struktur der Realkrislalle -  Ile lv. Phys. Acta 7285-293
5. 1933 Die erhöhte Festigkeit dünner Fäden, der JoJfé-Fffekt und verwandte

Erscheinungen von Standpunkt der Griffilhschen Bruchthorie- Zeits. f. 
Physik 86195-213

6. 1934 Die Dampfdungsfähigkeit von Glimmer als empfindlische Eigenschaft -
Zeits. f. Physik .97749-752

7. —  Zur Krislallplastizität I: Tieftemperatur-plastizilät und Beckersche For
mel-Zeits. f. Physik 89 605-613

8. —  Zur Krislallplastizität II: Die dynamische Auffassung der
Kristallplasticität-Zeits. f. Physik «99614-633

9. —  Zur Kristallplastizität III: Über die Mechanismus des Gleitvorganges-
Zeits. f. Physik 89 634-659

10. —  Bemerkungen zu einer polemischen Arbeit von F Zwicky-Zeits. f. Phy
sik 89 774-778

11. —  Mechanische Festigkeitseigenschaften und die Realstruklur der Kristalle
-Ze its . f. Krist. 89327-343

12. —  Rupture of Plastic Crystals- in Inti. Conf. Physics, London, II, 81-92
13. 1935 Zur Krislallplastizität IV: Weitere Bergrüdung des dynamischen Plasti

zitätsgesetzes -  Zeiis. f. Physik 97 573-595
14. —  Zur Kristallplastizität V: Vervollständigung der Gleitgeschwindigkeits

formel -  Zeits. f. Physik 98 382-387
15. —  Krislallplast iziläl -  Sell we ize r Arch i v 71-9
16. 1936 Discussion to the Article: G. I. Taylor, A Theory of the Plasticity of Crys

tals- ZeUs. f. Krisl. (A)93 188-191
17. —  Zur Temperaturabhängigkeit der Krislallplastizität -  Zeits. f. Physik

702112-118
18. —  Discussion to the Article: M.J. Buerger, On the Nonexistence of a Regu

lar Secondary Structure in Crystals-Zeits. f. Krist. 93 169
19. 1938 Ihe rate of plastic flow as a function of temperature -  Proc. Roy. Soc.

Lond. A168 307-310
20. 1939 'Theory of the fatigue of metals- Proc. Roy. Soc. Lond. A17179-106
21. 1940 Problems of plastic gliding -  Proc. Phys. Soc. 52 8-22
22. 1941 Strength and failure of materials -  in Design of Piping Systems (Chap

ter One), John Wiley, New York
23. —  Origin and Spacing of Slip Bands -  Nature M  7452-4 54
24. —  — , KJ. PASCOE: An X-ray Criterion fo r Distinguishing Lattice Curva

ture and Fragmentation -  Nature /4<5 467—470
25. 1942 A New Method in X-ray Crystallography -  Nature, 749355-356
26. —  A type of plastic deformation new iti metals -  Nature, 749643-647
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27. 19-15 The Calculation of Roll Pressure in Hoi and Cold Flat Rolling-). Inst.
Mech. ling. Feb 1944; Proc. Ins. Mech. ling. 7 56 ( 19-13) 140-167; (Dis
cussion: Journal Dec. 19-15, Proc. 752 31-1-32-1)

28. 19-1-1 The fatigue of glass under stress-Nature 154 3-11-3-13
29. —  — J.F. N y e , W.J. Ca ir n s : Notch brittleness and ductile fracture in met-

als -  Theoretical Research Report No. 16/45, Ministry o f  Suply, Arma
ment Research Dept., England

30. 1945 Fracture and Notch Brittleness in Ductile Materials -  in Brittle Fracture
in Mild Steel Plates, British Iron and Steel Research Association, part 5, 
69-78

31. 1945/46 Notch Brittleness and the Strength of Metals -  Trans. Inst. Eng. Ship
builders Scotland Paper No. 1063, <99165-215

32. 1946 — , K.J. Pascoe: A Simple Method of Calculation Roll Pressure and Pow
er Consumption in /lot Flat Rolling -  In First Report o f the Rolling-Mill 
Research Sub-Committee o f the Iron and Steel Industrial Research 
Council, London, The Iron and Steel Institute, Special Report No. 34 
Section V, 124-146

33. 1945 — , J.F. Nye, W.J. A.R.D. Cairns: Theoretical Research Report
34. 1946/47 Ihe Creep of Metals-West o f Scotland Iron and Steel Inst. 54 45-96
35. 1947 Classification and nomenclature of internal stresses- in Symp. Internal

Stresses in Metals and Alloys, London,The Institute o f Metals, 47-59
36. 1948 Discussion on Internal Stresses -  in Symp. Internal Stresses in Metals

and Alloys, London, The Institute o f Metals, 451-453
37. —  Measurements of roll pressure distribution over the area of contact -

British Iron and Steel Research Association, 1-7
38. —  M.S. Paterson, — : X-Ray Line Broadening in Cokl-worked Metals -

Nature 762 991-992
39. 1948/49 Fracture and Strength o f Solids- Rep. Progr. Phys. 72185-232
4(). 1949 Joint Meeting o f the British Glaciologica! Society, the British Rheolo- 

gisls’ Club and the Institute o f Metals, J. Glaciology 7 231-240
41. —  Improvements in or relating to stress indicators -  British Patent
42. —  Mechanical Testing of Solids -  in Principles of Rheological Measure

ment PartX, Nelson, Edinburgh, 156-180
43. —  — , W. SylwestrowicZ: Experiments on the yield phenomenon in low

carbon steels -  The British Iron and Steel Research Association Report 
No. MW/B/48, 8

44. —  The Size Effect in  Notch Brittleness -  The British Iron and Steel Re
search Association Report No. MN/B/31/49, 7

45. 1950 Can Plastometer-The British Iron and Steel Research Association
46. —  Photoelastic dynamometer- J. Sei. lnstr. 2 7 118-122

FERMI’S LAST THEOREM?
Enrico Fermivől több országban postai 

bélyeg jelent meg. A bostoni University of 
Massachusetts professzora, G. Huber ka
pott egy levelet a chicagói egyetemről, 
ahol maga is éveket töltött korábban. A 
Fermit ábrázoló 33 centes bélyeg (1. áb
ra) figyelemre méltó volt a chicagói egye
temről érkezett borítékon, mivel Fermi 
épp azon az egyetemen valósította meg a 
„Chicago PileT’-et, a szabályozott lánc
reakció megvalósíthatóságát demonstráló első kísérletet [1], 
Huber mindenre kiterjedő figyelmét felkeltette a bélyeg bal 

felső sarka, ahol a táblán a jól ismert h, 
e, és c szimbólumok szerepelnek, csak
hogy igen szokatlan kombinációban. 
Az olasz bélyegről (2. ábra) már az is 
kiderül, hogy a Planck-állandó négyze
ten szerepel: L2/ ec. Itt érdemes megem
líteni, hogy az általában oc-val jelölt fi
nom-szerkezeti állandó ugyanezen 
mennyiségeket kapcsolja össze, csak 
épp más sorrendben: a  = dVhc. Azon

ban míg az elemi elektromos töltést, a relativitást és a kvan
tummechanikát összekötő a  egy dimenzióban mennyiség, 
addig a bélyegeken látható mennyiség a szokatlan (kg m)3/2 
dimenzióval rendelkezik. Lehetséges, hogy a neutron mes

47. 1952 Stress concentrations in steel under cyclic load- The Welding J. Res.
Suppl. 311-11

48. 1955 — , D .K . Felbeck : Experiments on Brittle Fracture o f Steel Plates -  The
Welding J. Res. Suppl. 34 1-6

49 —  Energy Criteria of Fracture -  The Welding J. Res. Suppl. 34 157-160
50. —  Condition of High Velocity Ductile Fracture-). Appl. Phys. 26 900-902
51. I960 — , A.S. Argon, Y. Hoki: Indentation Strength o f Glass- J. Amer. Cer.

Soc. <386-96
52. 1972 — , M.J. D o y l e , A. M a r a n c i, S.T. St o r k : The Fracture of Glassy Polymers

-  Proc. Roy. Soc. A329137-151
53. 1970 Ihe Physical Basis of Adhesion-). Franklin Inst. 2904 93-512
54. —  Surface Energy and Surface Tension in Solids and Liquids- Proc. Roy.

Soc. A316 475-492
55. 1952 Creep in Metallic and Non-melallic Materials -  Proc. First. U.S. Natl.

Cong. Appl. Mech. (ASME: New York) 453-472
56. 1954 Dislocations and Mechanical Properties-in Dislocations iti Metals (ed.

by M. Cohen) (AIME: New York) 359-377
57. 1964 Continental Drift and the Origin of Mountains-Science 1461003-1010
58. 1965 Convection in a Non-Newtonian Mantle, Continental Drift, and Moun

tain Building- Phil. Trans. Roy. Soc. 258284-313
59. 1966 Age of the Ocean Floor- Science 754 413-416
60. —  Dilatancy and the Seismic Focal Mechanism -  Reviews o f Geophysics

4 395-404
61. 1967 Incompatibility of Some Tectonic Theories with Fennoscatidian Visco

sity- Phys. Earth Planet. Interiors 1 1-7
62. —  Island Arcs and Convection -  Geophys. J. R. Astr. Soc. 14 385-393
63. —  Seismic Damping and Creep in the Mantle -  Geophys. J. R. Astr. Soc.

14 191-218
64. 1969 Ihe Origin of the Oceanic Ridges- Scientific American 227 102-119
65. 1974 Origin of the Surface Features of the Moon -  Proc. Roy. Soc. A336141-

163
66. 1959 Our Universities and Scientific Creativity -  Bulletin o f the Atomic Sci

entists 15 236-239
67. 1963 Enterostomy Appliance -  U.S. Patent Number 3, 100. 488.
68. 1967 Prostheses for Ileostomies -  New England J. Medicine 276571-574

Irodalom
1. F.R.N. N au a r r o , A.S. A r g o n : Egon Orowati- Biographical Memoirs o f U. S. 

National Academy o f Sciences, 261-318, 1996.
2. G. M a r x : The Voice of the Martians -  Akadémiai Kiadó, Budapest, 2001.

tere, a szabályozott láncreakció atyja, 
a 4-vertex modell megalkotója téve
dett volna egy ilyen alapvető mennyi
ség terén? Huber a rejtélynek utána
járva kiderítette, hogy a Fermit ábrá
zoló képek eredetije [2] 1948. március 
2 6 -án készült a nevezetes chicagói 
Argonne laboratóriumban, ahol a fel
jegyzések szerint „Fermi odalépett a 
táblához, és egyszerűen levezette az 
összefüggést..."[3]. Ekkor több felvétel is készült (3- ábra), 
és mindegyiken szerepel a táblára írt furcsa összefüggés és 
kapcsolódó rajz. A táblára írt teljes kifejezés: a  = f>2/ ec. Hu
ber a lehetséges magyarázatok keresése során még azt is 
megvizsgálta, hogy a táblán látható írás talán nem is Ferim
től származik, de ezt a Fermi sajátkezű jegyzeteivel való 
összevetés kizárta. A sok felmerülő lehetőség közül talán 
mégiscsak az a legvalószínűbb magyarázat, hogy nem egy 
tréfáról vagy titkos üzenetről van szó, hanem arról, hogy 
még a marslakók barátja is csak ember volt.

Horváth Viktor 
ELTE TTK, Biológiai Fizikai Tanszék

Irodalom
1. R. Rhodes: The making of the Atomic Bomb (1986)
2. http://w ebster.a ip .org/h is to ry/esva /htm l/ferm i_a l6 .h tm l 
5. J.-P.Revel: The California Tech-pp. 7 (2001. okt. 19.)
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ŰRRAKÉTÁVAL AZ EMBERI GYOMORBAN
Springer György, Stanforcli Egyetem Asztro- és Aeronautikai Intézet, California

Beszélgetés Springer Györggyel, a Stanfordi Egyetem 
Asztro- és Aeronautikai Intézetének igazgatójával, egy ka
lifo rn ia i autópályán száguldva a 21. századba. (Springer 
György a Berzsenyi Gimnáziumban érettségizett. Szűkebb 
szakterülete az űrhajók burkolóanyagának kutatása- 
szintézise.) Arról kérdeztem, most éppen mi érdekli.

A szonda körülbelül akkora, mint egy nagyobb vita
minkapszula. A beteg iszik egy-két pohár vizet és lenyeli a 
kapszulát. Az úszik a vízben. Mivel az orvosi szondát oda 
kell küldeni a gyomorfalhoz, hogy azt megnézze, vannak 
benne speciális sugárhajtóművek, amiket kívülről lehet 
vezérelni, hogy a szonda kívánt helyre menjen. Van ben
ne két optikai lencse is, amivel sztereoszkóposan lehet 
látni. A szonda beépített antennával leadja a képet. Az 
orvos ezt kívülről látva oda tudja vezényelni a szondát a 
gyomorfalhoz, amit így meg is vizsgálhat. Az orvos úgy lát 
sztereóban, mintha maga ülne benn a gyomorban. Az op
tikai észlelés, a sztereólátvány leadása, a külső irányítás 
fogadása és a sugárhajtóművek vezénylése egy lenyelhető 
kis kapszulában van, amit az én hallgatóim szerkesztenek. 
Három cm hosszú és 12 mm az átmérője, tehát valóban le
nyelhető. A szemlélődésen túlmenően most még optikai 
biopsziát is szeretnénk megvalósítani vele: az orvos rávilá
gít a gyomorfalra, és a visszavert fényből tudja majd meg
állapítani, van-e jelen valamilyen speciális betegség, anél
kül, hogy kivágna valamit, hogy kint mikroszkóppal vizs
gálja. A szondát munkavégeztével a szervezet kiüríti. Lát
nivaló, hogy a kis szonda a sugárhajtóműves űrszondák
nál kidolgozott technikával működik.

Az első típus, ami pár hónapja jelent meg a piacon, ha
sonló pirula a vékonybél vizsgálatára. Ebben semmi más 
nincs, mint egy lencse. Magától megy, a bélműködés hajt
ja végig a vékonybélen, csak azt jelzi, ha valahol piros. 
Azután kiürül. Ez tehát még viszonylag buta szerkezet. 
Még utána kell menni, hogy hol piros? Orvosokkal dolgo
zunk együtt. Szokásos eljárásuk, hogy a szondás jelzés 
után felvágják a hasat, kiveszik a vékonybelet, lámpát téve 
mögé végignézik, hogy hol a piros. Hát ez még nem 
csúcstechnika. Tervezzük, hogy a gyomorvizsgálatra kifej
lesztett okos szondánkat továbbfejlesztjük, hogy a vé
konybélbe belépve is tudósítson, és tudassa, hogy épp hol 
van. Bele akarunk tenni egy GPS-t (geopositioning sys
tem, helymeghatározó elektronika). így tudja majd az or
vos, hogy ha lát valamit, az pontosan hol van. A fő problé
ma, hogy a szonda órákon át utazik a bélrendszeren át, és 
eközben energiával kell ellátni. Két elem van benne, de az 
energiaellátás javításán még dolgoznunk kell.

A piaiiát persze föl lehet használni csővezetékek, víz
vezetékek, olajvezetékek vizsgálatára is, ahová nem lehet 
bejutni hosszú km-eken keresztül. Ez az egész a repülő

mérnöki gyakorlatból bontakozik ki. Mutatja, hogy a 21. 
századra teljesen idejét múlta az egyes természettudomá
nyok elhatárolása egymástól. A gyomor-bél-szonda szer
kesztésénél az első kérdés: olyan anyaggal kell burkolni, 
amit a szervezet befogad, ez anyagtudományt igényel. 
Tudni kell optikát, informatikát, sugárhajtóművet. Orvo
sokkal kell együttműködni, tehát tudni kell biológiát. 
Orvos-munkatársunk specialitása az endoszkópia. Azzal 
foglalkozik, amikor csővel nyúlnak be a bélrendszerbe. 
Remek ember, PhD-je is van, megérti a mérnöki témákat 
is, mi pedig tőle tanuljuk a biológiát.

Orvosi téma, ami még foglalkoztat, kompozit anyag
gal (szálakkal erősített műanyaggal) csinálni a csípő
csont-beültetést. Itt az a fontos, hogy a beültetett anyag 
merevsége ugyanakkora legyen, mint a csonté. Nem 
több, nem kevesebb. De a csontmerevség változó, attól 
függően, hogy k i az ember: férfi vagy nő, fiatal vagy 
idős, sportoló vagy nyugdíjas. Ha a csont és protézis 
merevsége más, baj támad: meglazul, fáj, ki kell cserél
ni. A mindmáig használt titán merevsége adott. A kom
pozit anyagok rétegekből állnak. A rétegeket a páciens 
lemért csontmerevségének megfelelően lehet beállítani. 
Itt megint tudni kell a biológiát, de a kompozit anyagok 
tervezését is felsőfokon, fizikai alaptörvényekre alapoz
va. Erre szabadalmunk van.

Egy harmadik téma az aorta (főütőér) olykor bekö
vetkező kipúposodása. Ha a púp kipukkad, a főütőér 
kilyukad, a beteg meghal. Ennek megelőzésére fel kell 
vágni az egész mellkast, és aorta-operációt kell megkí
sérelni. Most csinálnak egy pici, 4 mm-es csövet, ami 
megfelelő burkolattal van bevonva. A csövecskét a láb
tól indulva az érben fölvezetik a kipúposodott helyre. A 
csövecske áthidalja a kipúposodást, a vér a csövön át 
folyik. A feladat az, hogy a csövecske betéteikor 4 mm, 
de amikor célba ér, meg kell nyúlnia 30-40 mm-re. Mi 
azt csináljuk, hogy a csőbe beteszünk egy léggömböt, 
hogy felfúvódva az nyújtsa ki a csövet. Ily  utakon old
hat meg a fizikus biológiai problémákat, amelyeknél 
emberi élet vagy halál a tét.

(M. Gy.)

HELYREIGAZÍTÁS
Ezévi májusi számunkban Patkós András írásának utolsó két bekezdése 
hiányosan jelent meg. A hibáért elnézést kérünk, a teljes bekezdéseket 
alább közöljük:

M arx György, az ELTE emeritus professzora továbbra is az Atomfizi
kai Tanszéken végzi több, mint ötven éve elkezdett kutatómunkáját, és 
tartja a hallgatókat ma is magával ragadó egyetemi előadásait.

Az Ember és a Természet sokarcú istenei éltessék!
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A FIZIKA TANÍTÁSA Rovatvezető: Újvári Sándor
Lánczos Kornél Gimnázium, Székesfehérvár

ÖTLETES FIZIKAKÍSÉRLETEK

Második helyezést ért el a vásárhelyi Cseresnyés-kollé
gium tanára a hollandiai Noordwijkben másodjára 
megrendezett „Fizika a színpadon” című európai konfe
rencián. Márki-Zay János ötletes kísérleteivel érdemelte ki 
az elismerést.

Az európai kutató és űrhajózási központban rendezett 
konferencián 23 európai ország 450 fizikatanára vett 
részt, köztük a tízfős magyar csapat.

-  A kísérlet-bemutató közönségszavazata alapján ér
tem el második helyezést -  számolt be a történtekről 
Márki-Zay János, a vásárhelyi Cseresnyés-kollégium ta
nára. Az első tíz eredményét értékelték, közülük lett a 
második legjobb.

Márki-Zay János több látványos kísérlettel is felkeltette 
a közönség érdeklődését. Szívószálakkal végzett elektro
sztatikus kísérletét szerkesztőségünkben is bemutatta. így 
láthattuk, hogy a megdörzsölve, azaz elektrosztatikusán 
feltöltve hogyan viselkednek a szívószálak a keretre fe

AKADÉMIAI OSZTÁLYKÖZLEMÉNYEK

AZ MTA KÖZGYŰLÉSE
A Magyar Tudományos Akadémia 2002. május 7-én 

tartotta rendes közgyűlését. Ez alkalommal került sor új 
tisztségviselők megválasztására, elnök Vizi E. Szilveszter, 
főtitkár Kroó Norbert. Az XI. Fizikai Osztály elnökévé 
Horváth Zaláim, alelnökévé Faigei Gyulát választotta.

A közgyűlésen került sor az akadémiai kitüntetések 
átadására is.

Az Akadémiai Aranyérmet Fejes Tóth László matema
tikusnak, akadémiai rendes tagnak adományozta az MTA 
Elnöksége.

Akadémiai Díjban részesült többek között Beke De
zső, a fizikai tudomány doktora, a Debreceni Egyetem 
Szilárdtestfizika Tanszékének tanszékvezető egyetemi 
tanára a diffúzió és szegregáció nanoszerkezetekben té
makörben az elmúlt 5 évben közölt eredeti eredményei
ért, amelyeket már monográfiák is idéznek. A vezetésével 
létrejött diffúziós iskola nemzetközi hírnévre tett szert.

Akadémiai Újságírói Díjban részesült Jéki László, a 
fizikai tudomány kandidátusa, a KFKI RMKI tudományos 
főmunkatársa több évtizedes, a fizika tudományának 
eredményeit publikációiban, a rádió és televízió ismeret- 
terjesztő műsorain keresztül a nagyközönségnek bemuta
tó tevékenységéért.

szített damilokon. A fizika szakos tanár ezzel modellálta 
az elektronok egymáshoz való viszonyát.

Márki-Zay János bemutatta azt a kísérletét is, mellyel 
bizonyította, lehet az ellenkezőjére fordítani a hengerré 
sodort papírlap szilárdságtani tulajdonságait, pusztán az
zal, hogy megváltoztatta a geometriáját.

Azt is modellezte, hogy műanyag palackba töltött ho
mok és a ráöntött víz viszonya hogyan változik meg 
pusztán azzal, hogy összenyomja a palackban lévő ho
mokot. A rendezetlen állapotba került homok beszívja 
magába a vizet. Fejtetőre állítva a palackot a víz alul 
nem folyik ki, hanem kitisztulva -  meglepő módon -  
egyszer csak a homok tetején jelenik meg. Hasonló je
lenséget figyelhet meg mindenki, ha folyóparti homok
fövényen sétálva megfigyeli, hogy a lépései nyomán 
„kiszárad” a homok.

Korom András 
Délvilág, 2002. április 4.

A Fizikai Tudományok Osztálya Fizikai Fődíját kapta 
Dézsi István, az MTA KFKI RMKI osztályvezetője, a fizi
kai tudományok doktora az anyagtudományi kutatások
ban elért kiemelkedő eredményeiért, ezen belül a Möss- 
bauer-effektus szilárdtestfizikai és kémiai fizikai alkalma
zásaiban kifejtett úttörő tevékenységéért, az ionimplantá
ció, vékonyrétegek, rendezetlen szerkezetek témaköré
ben magfizikai módszerekkel végzett fontos és eredmé
nyes kutatásaiért, iskolateremtő munkásságáért.

Fizikai díjat adományozott Dér ANDRÁs-nak, az SZBK 
Biofizikai Intézet igazgatóhelyettesének, a fizikai tudomá
nyok doktorának, aki új módszert dolgozott ki a membrán
fehérjék elektromos jeleinek mérésére, amellyel elsőnek si
került térbeli leírást adni egy fehérjemolekula belsejében 
lejátszódó töltésátrendeződési folyamatról. Felvetette és kí
sérletileg alátámasztotta a bakteriorodopszin alternatív ion- 
transzportjának gondolatát, ami új kutatási irányt indított el.

Fizikai díjban részesült Kamarás Katalin, az MTA 
Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet tudományos 
tanácsadója, a fizikai tudomány doktora, aki az infravö
rös spektroszkópiai mérésekkel járult hozzá a szilárdtest
fizikában érdekes új anyagok alacsonyenergiás elektron
gerjesztéseinek és rezgési állapotainak feltérképezéséhez
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és ezzel az anyagok vezetési és szerkezeti tulajdonságai
nak mélyebb megértéséhez.

Fizikai díjat kapott Vattay Gábor , az ELTE Komplex 
Rendszerek Fizikája Tanszék docense, a fizikai tudomá
nyok kandidátusa a szemiklasszikus közelítés és a perio
dikus pálya elméletben elért eredményei alapján.

Akadémiai Ifjúsági Díjban részesültek -  pályamunká
ik alapján -  a fizika területéről:

Marek Tamás, az MTA-ELTE Nukleáris Szerkezetvizs
gáló Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa,

Kiss Zsolt, a Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet 
tudományos főmunkatársa,

Sim o n  Ferenc, az MTA-BMGE Szilárdtestek Mágneses 
Testekben Kutatócsoport PhD hallgatója,

Házi Gábor, a KFKI Atomenergia Kutatóintézet tudo
mányos főmunkatársa,

Legeza Ö rs, a Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóinté
zet tudományos főmunkatársa.

A díjakat március hónapban ünnepi ülésen az MTA el
nöke adta át a kitüntetetteknek.

TÁRSULATI ÉLET

AZ EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULAT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 
A 2001. ÉVRŐL

A Fővárosi Bíróság 1999. április hó 26-án kelt 13. Pk. 60451/1989/ 
13. sz. végzésével a 396. sorszám alatt nyilvántartásba vett Eötvös Lo- 
ránd Fizikai Társulatot közhasznú szervezetnek minősítette. Ennek 
megfelelően a Társulatnak beszámolási kötelezettsége teljesítése során 
a közhasznú szervezetekről szóló (módosított) 1997. évi CLVI. tör
vény, a számvitelről szóló, többször módosított 1991. évi XVIII. tör
vény, valamint a számviteli beszámolással kapcsolatban a számviteli 
törvény szerinti egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 219/1999 (XII. 
30) Korm. sz. rendeletben foglaltak szerint kell eljárnia. A jelen köz
hasznúsági jelentés az említett jogszabályok előírásainak figyelembe 
vételével készült.

Gazdálkodási és számviteli beszámoló
Mérleg és eredménykimutatás

A Társulat 2001. évi gazdálkodásáról számot adó mérleget a jelen 
közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete tartalmazza. A 2. sz. melléklet
ként csatolt eredménykimutatás szerint jelentkezett 112 eFt tárgyévi 
eredmény a mérlegben tőkeváltozásként kerül átvezetésre.

Költségvetési támogatás és felhasználása

A 2000. évi személyi jövedelemadó 1 %-ának a Társulat céljaira tör
tént felajánlásából a tárgyévben 866 eFt bevétele származott. Ezt az 
összeget a Társulat teljes egészében a Fizikai Szemle nyomdai költsé
geinek részleges fedezeteként használta fel.

Kimutatás a vagyon felhasználásáról

E kimutatás elkészítéséhez tartalmi előírások nem állnak rendelke
zésre, így a Társulat vagyonának felhasználását illetően csak a mérleg 
forrásoldalának elemzésére szorítkozhatunk. A Társulat vagyonát tőkéje 
testesíti meg, amely a tárgyév eredményének figyelembe vételével 112 
eFt értékben növekedett. így az 1989. évi állapotot tükröző induló tőké
hez (7,581 eFt) képest mutatkozó, a csökkenés irányába ható halmozott 
tőkeváltozás (2001. évi induló értéke -4,106 eFt) ezzel az értékkel ki
sebbeden, értéke jelenleg -3,904 eFt. így a Társulat saját tőkéjének je
lenlegi, a mérleg szerint számított értéke 3,677 eFt, szemben a tárgyévet 
megelőző év 3 565 eFt tőkeértékével.

Cél szerinti juttatások

A Társulat valamennyi tagja -  a fennálló tagsági viszony alapján -  a 
tagok számára természetben nyújtott, cél szerinti juttatásként kapta 
meg a Társulat hivatalos folyóirata, a Fizikai Szemle 2001-ben megje

lentetett LI. évfolyamának számait. Nyugdíjas tagjainknak is megküld
tük a folyóiratot, ők a tagdíjfizetés alól mentesülnek, csak a postakölt
séget fedezik.

Kiemelt támogatások

A Társulat 1999-ben cél szerinti, a Khtv. 26. §. c.) pontjának hatálya 
alá eső feladatainak megoldásához az alábbi támogatásokban részesült 
(a Khtv. 19.§.(3) bek. e) pontjában megadott forrásokra szorítkozva,
ezer Ft-ban):
• Központi költségvetési szervtől 12,524 eFt
• Elkülönített állami pénzalapoktól 0 eFt
• Helyi önkormányzatoktól 150 eFt
• Kisebbségi területi önkormányzatoktól 0 eFt
• Települési önkormányzatok társulásától 0 eFt
• Egészségbiztosítási önkormányzattól 0 eFt
• Egyéb közcélú felajánlásból 5,450 eFt

A fenti összesítés magában foglalja a megadott forráshelyek alsóbb 
szervei által nyújtott támogatásokat is.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

A Társulat vezető tisztségviselői ezen a címen 2001-ben semmilyen 
külön juttatásban nem részesültek. A tisztségviselők a Társulat tagjai
ként, a Társulat valamennyi tagjának a tagsági viszony alapján járó cél 
szerinti juttatásként kapták meg a Fizikai Szemle 2001. évi évfolyamá
nak számait.

Tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről

A közhasznú szervezetként való elismerésről szóló, a jelentés beve
zetésében idézett bírósági végzés indokolásában foglaltak szerint a 
Társulat cél szerinti tevékenysége során a Khtv. 26.§.c) pontjában felso
roltak közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:
• (3) tudományos tevékenység, kutatás
• (4) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
• (5) kulturális tevékenység;
• (6) kulturális örökség megóvása;
• (19) euroatlanti integráció elősegítése.

A tudományos tevékenység és kutatás területén a tudományos ered
mények közzétételének, azok megvitatásának színteret adó tudomá
nyos konferenciák, iskolák, előadóülések, valamint más tudományos 
rendezvények szervezését és lebonyolítását emeljük ki.

A 2001. év folyamán a Társulat önálló nemzetközi tudományos kon
ferenciát nem rendezett, de Részecskefizikai Szakcsoportja révén be-
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1. sz. melléklet

A 2000. év mérlege (eFt)

Megnevezés Előző év Tárgyév

A. Befektetett eszközök 673 1580

Immateriális javak 29 61
Tárgyi eszközök 644 1519

B. Forgóeszközök 16136 17509

Készletek 0 1
Követelések 1913 1833
Pénzeszközök 14223 15675

C. Aktív időbeli elhatárolások 2114 1188

Eszközök (aktívák) összesen 18923 20277

D. Saját tőke 3565 3677

Induló tőke 7581 7581
Tőkeváltozás -4219 -4016

ebből tárgyévi eredmény 112

F. Kötelezettségek 15358 16457

Rövid lejáratú kötelezettségek 15358 16457

G. Passzív időbeli elhatárolások 0 143

Források (passzívák) összesen 18923 20277

kapcsolódott a nagyenergiájú fizika tárgykörében július 12-18. között 
Budapesten nagy sikert aratva megrendezett európai konferencia (EPS 
HEP 2001) előkészítésében és lebonyolításában. Folytattuk az Európai 
Fizikai Társulat 2002-ben Budapesten megrendezendő 12. konferenciá
jának előkészítését.

A hazai részvétellel megtartott és a Társulat illetékes szakcsoportjai 
által rendezett tudományos és szakmai továbbképzési célú rendezvé
nyek közül meg kívánjuk említeni az alábbiakat:
• Az Atom-, Molekulafizikai és Kvantumelektronikai Szakcsoport 

„Fény és élet” címmel megtartott 5. tavaszi iskolája, Balatonfüred, 
2001. május 22-25.

• A Termodinamikai Szakcsoport „Workshop on recent developments 
in thermodynamics” címmel megtartott nemzetközi részvételű mű
helykonferenciája, Budapest, 2001. július 22-24.

• A Sugárvédelmi Szakcsoport 26. Sugárvédelmi továbbképző tanfo
lyama, Balatonkenese, 2001. május 2-4.

• A Részecskefizikai Szakcsoport „Térelméletek rácson (RISK-2001)” 
című nyári iskolája, Gyöngyöstarján, 2001. szeptember 3-7.
A Társulat 2001 augusztusára tervezett Vándorgyűlését az érdeklő

dés csekély volta miatt nem tudtuk megrendezni, megtartását 2003 
augusztusára halasztottuk (a 2002. év egyéb rendezvények miatt nem 
jöhet számításba).

A Társulat szakcsoportjainak egyéb tevékenységét érintve ki kell 
emelnünk a Részecskefizikai, valamint a Vákuumfizikai Szakcsoport 
szemináriumszervező munkáját. E rendszeresen tartott szemináriumok, 
előadóülések a szakmai közélet értékes fórumaiként váltak ismertté.

A kutatás területén elért eredmények elismerésére a Társulat 2001- 
ben is kiadta tudományos díjait, amelyek közül 2001-ben a Detre 
László-díj, a Gombás Pál-díj, a Novobátzky Károly-díj, a Selényi Pál-díj 
és a Szalay Sándor-díj került odaítélésre. A Társulat Küldöttközgyűlése 
a 2001. évi Társulati Érmet N agy Károly akadémikusnak ítélte oda, 
aki azt a Társulat elnökségének ülésén vette át. A 2001. évi Prométhe
usz Érmet Bődy  Zoltán nyerte el, Eötvös Plakettet kapott V antsó Er
zsébet.

A Társulat szakcsoportjai és területi csoportjai a külön említetteken 
kívül -  önállóan, vagy a fizika területén működő kutatóhelyekkel közö
sen, egyedi jelleggel vagy rendszeres időközönként -  számos alkalom
mal rendeztek szakmai jellegű összejöveteleket, előadóüléseket, tudo
mányos előadásokat, szeivezték tagjaik részvételét külföldi szakmai 
konferenciákon. A szakmai összejövetelek közül -  a teljesség igénye 
nélkül — csak néhányat említünk példa gyanánt, szemléltetve azok sok
színűségét:

2. sz. melléklet

Eredménykimutatás a 2000. évről (eFt)

Megnevezés Előző év Tárgyév

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 79900 66308

Közli, célra, műk.-re kapott támogatás 15346 18124
Központi költségvetéstől 13314 12524
Helyi önkormányzattól 260 150
Egyéb (ebből SzJA 1 %: 866 eFt) 1772 5450

Pályázati úton elnyert támogatás 4000 0
Közli, tev.-ből származó bevétel 51245 40185
Tagdíjból származó bevétel 6329 6233
Egyéb bevételek 2980 1766

B. Vállalkozási tevékenység bevétele 284 0

C. Összes bevétel 80184 66308

D. Közhasznú tevékenység költségei 79652 66196

Anyagjellegű ráfordítások 45378 49578
Személyi jellegű ráfordítások 13510 15840
Értékcsökkenési leírás 413 517
Egyéb ráfordítások 20351 261

E. Vállalkozási tevékenység költségei 329 0

Anyagjellegű ráfordítások 329 0

F. Összes tevékenység költségei 79981 66196

G. Adózás előtti eredmény 203 112

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény -45 0

J. Tárgyévi közhasznú eredmény 248 112

• a pécsi „Lézerteák” sorozatát;
• a Csillagászati Szakcsoport részvételét az Országos Csillagászati 

Szeminárium előadásainak szervezésében;
• a Fejér megyei csoport által rendezett Tavaszi Pedagógiai Napot 

április 26-án;
• a Statisztikus Fizikai Szakcsoport által rendezett Statisztikus Fizikai 

Napot április 6-án.

A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés területén 
végzett szerteágazó munka zöme a Társulat oktatási szakcsoportjai, 
valamint területi csoportjai szeivezésében folyt. A fizikatanári közösség 
számára módszertani segítséget, a tapasztalatcsere és szakmai tovább
képzés lehetőségét kínálták a két oktatási szakcsoport által 2001-ben is 
megrendezett fizikatanári ankétok és konferenciák, így
• a 25. Általános Iskolai Fizikatanári Ankét és Eszközkiállítás (Veszp

rém, 2001. június 25-29.)
• a 44. Középiskolai Fizikatanári Ankét és Eszközkiállítás (Gödöllő, 

2001. április 7-11.)
A Társulatnak a képességfejlesztés szolgálatában álló versenyszerve

ző tevékenysége az általános iskolai korosztálytól kezdve az egyetemi 
oktatásban résztvevőkig terjedően kínál felmérési lehetőséget a fizika 
iránt fokozott érdeklődést mutató diákok, hallgatók számára. A területi 
szervezetek túlnyomó többsége szervez helyi, megyei, adott esetben 
több megyére is kiterjedő vagy akár országos részvételű fizikaversenye
ket. Ezek részletes felsorolása helyett csak meg kívánjuk említeni, hogy 
a 2001-ben szervezett és lebonyolított, adott esetben több száz főt is 
megmozgató versenyek száma meghaladja a húszat. Ezek között szá
mos olyan is szerepel, amelyek hosszabb idő óta évente rendszeresen 
kerülnek megrendezésre, a tapasztalat szerint általában növekvő érdek
lődés mellett.

A területi szervezetek által rendezett versenyeken kívül a Társulat 
2001-ben is megrendezte hagyományos, országos jellegű fizikaverse
nyeit (Eötvös-verseny, Ortvay-verseny, Mikola-verseny, Öveges-ver
seny, Szilárd Leó Fizikaverseny). A korábbi évekhez hasonlóan 2001- 
ben is a Társulat szervezte meg a résztvevők kiválasztását és a magyar 
csapat felkészítését az évenkénti fizikai diákolimpiára.
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A szélesebb tömegekre kiterjedő ismeretterjesztés feladatait szol
gálták a több területi szervezet (Baranya, Hajdú-Bihar, Heves, Sza- 
bolcs-Szatmár stb.) által rendezett, komplex programot kínáló Fizikus
napok, valamint a rendszeresen vagy alkalomszerűen tartott ismeret- 
terjesztő előadások, kísérleti bemutatók. Ezek közül -  a teljesség igé
nye nélkül, csupán példa gyanánt -  a Baranya megyei csoport „Kis esti 
fizika" című előadássorozatát, és a Hajdú-Bihar megyei csoport által 
2001-ben a százéves kvantumfizikának szentelt debreceni Fizikusna
pokat emeljük ki.

A továbbképzésben, szakmai ismeretterjesztésben és az információ
szolgáltatásban betöltött szerepe mellett a tehetséggondozás feladatait 
is szolgálja a Társulat folyóirat-kiadási tevékenysége. A Társulat 2001- 
ben kiadta a Társulat havonta megjelenő hivatalos folyóirata, a Fizikai 
Szemle U. évfolyamának 12 számát, majd 13- különszámként a folyóirat 
első 50 évének egyesített tartalomjegyzékét. Kiadóként megjelentette a 
Bolyai János Matematikai Társulattal közösen szerkesztett Középiskolai 
Matematikai és Fizikai Lapok (KöMaL) 2001. évi évfolyamát, A Fizikai 
Szemle megtartotta elismert szakmai színvonalát és szakmai értékei 
mellett változatlanul a magyarul beszélő fizikustársadalom egyik igen 
jelentős összefogó erejének tekinthető. Színvonalának megőrzésében, a 
korábban kialakított szerkesztési elvek folyamatos érvényre juttatásá
ban különösen kiemelkedő szerepe van Marx György akadémikusnak, 
a Szemle főszerkesztőjének. Ő Turiné Frank Zsuzsával, a Társulat 
ugyancsak tiszteletbeli elnökével együtt évtizedek óta minden ellen
szolgáltatás nélkül áldozza idejét és munkáját a Fizikai Szemle javára, 
ezért külön is tisztelet, köszönet és hála illeti mindkettőjüket.

HAVAS LÁSZLÓNÉ 
BARTA VERA

Most értesültünk róla, hogy Havas Vera, aki több, 
mint 20 éven át a Társulat adminisztratív titkára volt, eltá
vozott az élők sorából.

Szeretetre méltó egyénisége, jó szervezőkészsége 
kiválóan alkalmas volt a társulati munkája elvégzésére. 
Szerette az Eötvös Társulatot, tagjaival jó kapcsolatot 
épített ki, és a megadott feladatokat pontosan, lelkiis
meretesen hajtotta végre. A társulat nemzetközi kapcso

EÖTVÖS LORÁND GYERMEK
Több mint 11 évi gyűjtögető munka után, az írás-meg

fejtés nehézségein túljutva, remélem, hogy 2003-ban 
kézbe vehetjük az Eötvös Loránd gyermek és ifjúkoráról 
összegyűjtött dokumentumokat.

Nagyon sok értékes dokumentumot találtam. Ezek az 
Ankéton összefűzve megtekinthetők lesznek. Ezeket a 
dokumentumokat időrendben összecsúsztatva, a hátteret 
is korabeli idézetekkel szemléltetve szeretném, ha 2003- 
ban könyv alakban kézbe vehetnénk, lehetőleg nem túl 
drágán. A kiadás megszervezését elvállalta az Eötvös Lo
ránd Geofizikai Intézet.

Ezt csak úgy érhetjük el, hogy a kiadás költségeit meg
próbáljuk csökkenteni. Ehhez nyilván szponzorok kelle
nek. Ha szponzor megnyeréshez van javaslatotok, kérem 
jelezzétek.

A kulturális tevékenység, valamint a ku lturá lis örökség megóvása 
körében végzett tevékenység első sorban a hazai fizikai kutatás kiemel
kedő egyéniségei emlékének ápolására és megörökítésére, valamint a 
magyarországi fizika tárgyi emlékeinek felkutatására és megőrzésére 
irányult. A Társulat szakcsoportjai és területi szervezetei részt vettek a 
2001. év neves magyarországi vagy magyar származású fizikusok nevé
hez fűződő évfordulóinak megünneplésében. A Fizikatörténeti Szak
csoport munkája jelentős mértékben járul hozzá ahhoz, hogy a hazai 
fizika hagyományai fennmaradjanak, egyúttal beépüljenek hazánk és 
népünk kulturális örökségébe.

Az euroatlanti integráció elősegítése szolgálatában állt a Társulat nem
zetközi tevékenysége, amellyel a hazai fizika nemzetközi integrálódásá
nak folyamatát kívántuk erősíteni. E munka elismerését jelzi, hogy a Tár
sulat kapta meg az Európai Fizikai Társulat 2002 augusztusában, Buda
pesten megtartandó 12. konferenciája (EPS-12), valamint több, e konfe
renciához csatlakozó rendezvény megszervezésének jogát és lehetőségét.

A Társulat szervezte a magyar diákok részvételét a „Life in the Uni
verse” címmel 22 európai országra kiterjedően, középiskolások számá
ra megrendezett vetélkedő-programban. Az előzetes felkészítést követő 
hazai konferencián történt megmérettetés alapján kiválasztott 10 diák 
és 2 kísérő tanár vett részt a program genfi záró rendezvényén, ahol az 
egyik hazai csoport a konferencia két első díjának egyikét nyerte el.

❖
A fenti Közhasznúsági jelentést az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 

Küldöttközgyűlése 2002. május hó 25-én tartott ülésén fogadta el.

latainak kiszélesedése az ő szervezőtitkári ideje alatt 
vált érzékelhetővé. Jó ötletei voltak a ma PR-nak neve
zett tevékenységhez. Jó gazdája volt a társulatnak. 
Nyugdíjba vonulásig dolgozott az Eötvös Társulatban, 
második otthonában.

Családi háttere nagyon szomorú volt, közvetlen csa
ládtagjai közül többen a 2. világháború áldozatai lettek. 
Halálukat sohasem tudta kiheverni.

ÉS IFJÚKORA
Nekem a következő jutott az eszembe: Az 1998-as Ván

dorgyűlésre elkészített tablók (már 26 db), illetve A4-es 
papíron is összerakható változatot kérhetik az iskolák k i
állításra -  napi meghatározott összegéit, ami az ELFT-hez 
számla ellenében fizetendő. Sok kicsi sokra megy. Szíve
sen megyek kiállítást megnyitni, vagy egyéb alkalomra is.

Fogjunk össze, hogy megismerhessük a gyermek és if
jú Eötvös Lorándot, akinek célja volt, hogy tudós taná
rokat neveljen.

A segítséget előre is köszönöm. Jelentkezni, érdeklőd
ni az Eötvös Loránd Fizikai Társulatban, 1027 Budapest,
II. Fő u. 68. tel.: 201-8682, vagy közvetlenül: PlószKata
lin, 1092 Budapest, IX. Knézich u. 3-13 címen, 217-0337- 
es telefonon lehet.

Plósz Katalin
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ESEMÉNYEK

AZ AMERIKAI ELNÖK ÁLTAL ADO TT  

NEMZETI TUDOMÁNYOS ÉREM

1959-ben az amerikai kongresszussal egyetértésben az 
Egyesült Államok elnöke létrehozta az elnök által adomá
nyozható Nemzeti Tudományos Érmet „a fiz ika i, bioló
giai, matematikai, műszaki, társadalmi és viselkedéstani 
tudományok terén kiváló eredmények speciális elismeré
séért”. A legelső érmet Kennedy elnöktől Kármán Tódor 
kapta 1962-ben, egymaga. Azóta mintegy 400 érmet adott 
át az Egyesült Államok elnöke. Közülük mintegy 10 ki
tüntetettnek vannak magyar gyökerei. Ezidén is kapott 
magyar-amerikai tudós Elnöki Tudományos Érmet.

1962 Kármán Tódor, Budapesten született (Kaliforniai 
Műegyetem), műszaki: repülés-űrhajózás

1968 W igner Jenő, Budapesten született (Princeton, 
Nobel-díjas), fizikai: magelmélet, reaktortervezés

1975 György Pál, posthumus (Illinois Egyetem), bio
lógia: B-vitaminok típusai

1976 Goldmark Péter, Budapesten született (Colum
bia TV), mikrobarázdás hanglemez, színes tv

1982 Teller Ede, Budapesten született (Stanford), 
magfizika, fúzió, reaktorbiztonság

1986 Lax Péter, Budapesten született (New York Uni
versity, Wolf-díjas), matematika: informatika

1987 Bott Raoul, Budapesten született (Harvard, 
Wolf-díjas) matematika: differenciális topológia

1988 Gömöry, Ralph, édesapja született Szegeden 
(IBM), matematika: integer lineáris programozás

1988 Friedman, Milton, szülei Beregszászon születtek 
(Stanford, Nobel-díjas), közgazdaságtan

2002 SoMORjAi Gábor , Budapesten született (Berkeley, 
Wolf-díjas), kémia: felületi reakciók

Somorjai Gábor -  1935-ben született Budapesten, a 
Műegyetemen végzett és 1956-ban távozott Amerikába -  
a felületi fizikai-kémiai reakciók kutatásáért és gyakorlati 
alkalmazásáért június 13-án veszi át a Nemzeti Tudomá
nyos érmet George W. Bush elnöktől. (A vele készített 
budapesti beszélgetést külön közöljük.)

ALMÁR IVÁN KÖSZÖNTÉSE AZ AKADÉMIÁN

Almár Iván egyetemi tanár, a neves csillagász 70. szü
letésnapját tudományos ülés keretében ünnepelte a Ma
gyar Tudományos Akadémián 2002. április 18-án az MTA 
Fizikai Tudományok Osztálya és a Magyar Űrkutatási 
Iroda, együttműködve az MTA Csillagászati Kutató Inté
zet, a Földmérési és Távérzékelési Intézet, valamint a 
Magyar Asztronautikai Társasággal. Az ülés elnöke Hor
váth Zalán, az MTA levelező tagja, az osztály elnökhe
lyettese volt. Külföldi és hazai kutatók tudományos elő
adásokkal köszöntötték az ünnepeltet. Almár Iván a csil

lagászati kutatásokban elért eredményei mellett a legel
sők között volt, aki elindította hazánkban az asztronauti
kai tudományos kérdésekkel történő munkát. Ma már 
nemzetközi vonalon a hazai űrkutatási tevékenységet az 
az élvonalbeliekkel jegyzik, amiben Almár Ivánnak ko
moly érdemei vannak. A magyar lakosság az ő tájékozta
tó, népszerűsítő előadásaiból, cikkeiből, TV-szereplései- 
ből kapott először objektív információkat az űrkutatás 
fontosságáról. Gratulálunk Almár Ivánnak, akinek folyó
iratunkban is több cikke jelent meg.

FIZIKUSNAPTÁR

BOLYAI JÁNOS BICENTENÁRIUM
Bolyai János Kolozsvárott született 1802. december 

15-én, Marosvásárhelyen halt meg I860, január 27-én. A 
Bolyai János Matematikai Társulat az MTA-val, a 
SZTAKI-val, az Eötvös Loránd Fizikai Társulattal és 
egyetemekkel karöltve rendezi az angol nyelvű János 
Bolyai Conference on H yperbolic Geometry tanácsko

zást 2002. július 8. és 12. között az MTA épületében. 
Húsz plenáris és a műhelyekben száznegyven speciális 
előadás lesz. Előad többek között Szalay A. Sándor 
(július 11.11 óra) és Perjés Zoltán a Bolyai-geometria és 
a fizika kapcsolatáról. Részletes információ található a 
w w w .conference.hu/bolyai honlapon.
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Michael Kaufman: SOROS
The life  and times o f a Messianistic B illionaire
Knopf, New York, 344 oldal, 27,50 dollár

„M ichael Kaufman ebben a magávalragadó portrékötet
ben leplezi le Soros György ismeretlen és meglepő emberi a r
culatát" — írja Marton Kati, aki Holbrooke-nak, az Egyesült 
Államok közép-európai szuper diplomatájának a felesége. A 
szerző a New York Times külügyi szakírója, aki a Manhattan- 
ben él. Magávalragadó stílusú könyve 2002-ben jelent meg. 
Azért érdemes nekünk is elolvasni, mert egy amerikai szem
szögéből láthatjuk, mi magyar örökség Soros György ben, „a k i 
egy olyan amerikai, akinek saját külpolitikája van, és azt 
meg is csinálja". A New Yorkban megjelent könyven egyéb
ként olyan furcsa „tudományos szakkifejezésekbe” ütközhet 
az angol nyelvű olvasó, mint gulyáskommunizmus és disznó
sajt (ami Soros kedvenc csemegéje).

Soros György édesapja, Soros (Schwartz) Tivadar 1983-ban 
Nyírbaktán született. Az első világháborúban orosz fogságba 
esett. Egy kelet-szibériai hadifogolytáborban Plank címmel pa
lánkra szögezett faliújságot csinált a magyar foglyoknak. A há
ború végén kommunista, japán, amerikai csapatok fogságát 
„élvezte” és csak 7 év után került vissza Budapestre. Itt született 
fia, György 1930. augusztus 12-én. Az Eskü-tér 3. szám alatt 
laktak, a fiú a Berzsenyi Gimnáziumba járt. (A matek nem volt 
erős oldala, inkább verseket írt. Az Ószövetséget, az Újszövet
séget, a Koránt, a Bhagavad Gitát, Papinitől Krisztus életét o l
vasta, így ismerkedett különböző alternatívákkal. Apja arra taní
totta, hogy nemcsak Isten teremtette az embert saját képére, 
hanem az ember is saját emberi módján képzeli el istenét.) 
Soros Tivadar szibériai élményeit mesélte és arra nevelte fiát, 
hogy Jegyen készen előre nem látható eseményekre, és maga is 
mozgassa a történéseket”. A Lupa-szigeten volt nyaralójuk, ott a 
gyerekek pápuáknak nevezték egymást, a barátok közt volt 
Eörsi István és Litván György is.

Ekkor jött a második világháború és a Holocaust, majd a 
kommunista hatalom. Édesapja Szabó Elek néven, Pál bátyja 
Balázs János néven, György maga Kiss Sándor néven hamis 
papírokkal élte át a vészkorszakot, egymással csak titkon a 
Rudas-uszodában találkoztak. Kiss Sándor egy vezető beosztású 
úr keresztfiaként létezett. (Az úr zsidó feleségének a papa adott 
hamis születési iratokat.)

Élménygazdag iskolaéveire Soros György így emlékszik 
vissza: „Ez volt életem legboldogabb szakasza. ”

1947-ben hagyta el az országot. Ausztria, Svájc, majd London 
voltak útjának állomásai. Londonban heti 3 fontból kellett meg
élnie, de leérettségizett, majd elvégezte a London School o f 
Economics egyetemét. 1956-ban azután New Yorkba tartó hajó
ra szállt, hogy (közgazdász képesítésével) megéljen. A tőzsdén 
dolgozott fél évszázadon át, egyre sikeresebben és egyre önál
lóbban. De azért kiejtésén ma is érződik magyar származása. 
Coca-cola helyett szívesebben iszik feketekávét, hot-dognál 
jobban szereti a Sacher-tortát, televíziónál jobban élvezi a 
klasszikus zenei koncerteket. New Yorkban a Central Parkban 
lakik, de a Margit-szigetet mindmáig szebbnek tartja.

1959-ben feleségül vette a német származású Annaliese Wi- 
tschakot, három gyermekük lett: Róbert, Andrea, Jonatán. Ró- 
bertnek a papa sokat mesélt 1944-ről, őt a túlélés fontosságára 
nevelve. 1978-ban újra nősült, az amerikai Susan Weberr lett a 
felesége, gyermekeik Sándor és Gregory.

1969-ben hozta létre saját vállalkozását, a Quantum Alapot. A 
név arra utal, hogy a tőzsde sem determinisztikus, az árfolyamok 
alakulása függ a tőzsde szereplőitől. Mint Soros György mondta: 
-  „A változásokra kell figyelni, hogy szembenézhess velük. Nem 
az a fontos, hogy ma mi van, hanem hogy mi volt, és hogy mi 
lehet. Fektesd be a pénzt, utána gondolkodj. Én is annyiszor 
tévedtem, m int a többiek, de náluk hamarabb rájöttem tévedése
imre, és gyorsan cselekedtem. "Az 1960-as években Reagan foko
zott fegyverkezése és egyszemélyes politikája fel-lehullámzást 
indított a tőzsdén, de Soros -  Európában felszedett előrelátása és 
túlélőképessége révén -  mindkettőből nyert. 1992. október 24- 
én az angol font zuhanását előrelátva -  és azt gyorsítva -  egymil- 
liárd dollárt nyert egy nap alatt. A Quantum Alap vagyona 20 év 
alatt 20 millió dollárról 6 milliárd dollárra nőtt.

Soros György jövőérzékenysége (ami magyar örökség) elsők 
közt jelezte neki a moszkvai változások világpolitikai jelentőségét 
és közép-európai lehetőségeit. A 1975-ben a nagyhatalmak Hel
sinki Megállapodása a határok sérthetetíensége fejében emberi jo
gokat ígért. Kapcsolatot keresett Kelet-Európa polgárjogi mozgal
mainak legkiválóbbjaival, így az orosz fizikussal, Andrej Saharov- 
val, és a cseh fizikussal, FrantisekJanauchhal. Támogatta a Szoli
daritás lengyel szakszervezet és a Prágai Tavasz mozgalmát. Ké
sőbb Dél-Afrikában, Macedóniában segítette az emberi szabad
ságjogok kibontakozását. Azt is megpróbálta, hogy segítse Orosz
ország és Kína gazdaságának liberalizálását, de itt nem járt siker
rel: a támogatásra szánt pénz ügynökeinek-barátainak luxusautói
ra, svájci bankszámláira folyt el, így ezeket az országokat feladta.

Szívügye természetesen Magyarország volt. Mint mondta, itt 
magyarul tárgyaltak, ezért hamarabb lehetett felismerni a titkos 
szándékokat, hátsó gondolatokat -  és az őszinteséget, tehetsé
get. Aczél Györggyel tárgyalva Kelet-Európábán először tudott 
létrehozni a kormánytól független alapítványt, azon az áron, 
hogy az Akadémia képviselőinek (Berend Iván elnök, Kulcsár 
Kálmán főtitkár) vétójogot biztosított. Az MTA-Soros Alapít
vány Budapesten 1984-ben alakult meg. A kezdeti évi 1 m illió 
dollár támogatás fokozatosan 20 millióra emelkedett. Először 
tudományos könyvekkel, folyóiratokkal látta el az egyeteme- 
ket-kutatóintézeteket. Az 1980-as évek végén legsikeresebb 
akciója a xerox-gépek behozatala volt: azokon nem kizárólag 
szaktudományi szövegeket másoltak. Végül a támogatás javaré
szét külföldi utakra fordították, de Magyarországon soha nem 
tűnt el a süllyesztőben a Soros Alapítvány pénze. Az Akadémia 
képviselője soha nem élt vétójogával.

A 90-es évekre Kelet-Európa is „polgárosodott”, Sorost is 
antiszemita támadások érték (főleg Cs.I. részéről). Ekkor jelen
tette meg a New York Timesban AntallJózsef miniszterelnökhöz 
írott nyílt levelét „Termeszek furkálják Magyarországot” címmel. 
Ma már csökken a Soros-támogatás összege és szerepe Kelet- 
Közép-Európában.

2000-ben, hetvenedik születésnapján New York mellett a 
Southhampton Kollégiumban nagy fogadás volt, ahová az ame
rikai szellemi élet kiválóságait meghívta. A vacsoramenü ma
gyaros volt. Azt a budapesti Gundel étteremből hozatott négy 
főszakács készítette el.

Soros Györgyöt ismételten javasolják Béke-Nobel-díjra.
(M.Gy.)
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FEJEZETEK A MAGYAR MIKROELEKTRONIKA TÖRTÉNETÉBŐL
Szerkesztette: Mojzes Im re

Az Alapítvány a Mikroelektronikai Műszaki Tudományos 
Kultúráért kiadásában, kormányzati támogatással megszüle
tett, zárt körben terjesztett kötet nagyon tanulságos, hiánypót
ló munka. Annak ellenére, hogy a szerkesztő mind tematikai
lag, mind stilisztikailag meglehetősen nagy szabadságot ha
gyott a kötet szerzőinek visszaemlékezéseik megírásában, ez 
az eklektikus összeállítás a színvonal-ingadozásokkal együtt 
sajátságos hangulatot tükröz, ami önmagában is jellemző a 
címben jelzett szakterület sorsának hazai alakulására. Helye
sebben ugyanis „a mikroelektronika magyar történetének 
fejezeteiről” van itt szó sok nosztalgiával, némi rezignációval, 
és nem kevés tanulsággal.

A kötet szerzői az elmúlt évtizedekben aktív szereplői, 
többnyire meghatározó egyéniségei voltak ennek az „állam- 
igazgatási határozatokkal” vezérelt szakterületnek szakmai
tudományos és/vagy vezetői szinten. A visszaemlékezések
ben felismerhető szubjektív látásmód ezért egyben hitelesség
ről is tanúskodik. A mikroelektronika definíciója ebben a 
munkában értelemszerűen igen tágan értelmezett, tulajdon
képpen valamennyi, a mikrotechnológiai eljárásokkal előállí
tott diszkrét aktív és passzív áramköri elemre, hibrid és mono
lit integrált áramkörre, érzékelőre, mikrohullámú és opto- 
elektronikai eszközre és az ezekkel kapcsolatos eljárásokra 
kiterjed, és ez így helyes. Egy ilyen megközelítésben érthető 
és helyeselhető is a szélesebb körű merítés igénye, hiszen sok 
„mikroelektronikai” eredmény megszületésének volt előfelté
tele például a megfelelő technológiai és vizsgálati eszközök 
létrehozása, az analitikai módszerek fejlesztése és alkalmazá
sa. Sajnos az iskolateremtőknek, a korai eredmények elérői
nek, az események irányítóinak egy része már nincsen közöt
tünk. Azok viszont, akik ma is aktívak, nagy szeretettel és 
vonzódással ecsetelték a kezdeti lépéseket, ami egyben ifjúsá
gukat is jelentette, beleértve a recenzió írójáét is.

Immár kellő „történeti távlatból" büszkeségre okot adó és 
élvezetes olvasni a szakterület megalapozását jelentő hazai tu
dományos iskolák áttekintését ( Giber János-Richter Péter) és a 
félvezető kutatás kezdeteit ecsetelő fejezeteket (Szép Iván, Ve
csernyés Lajos)  a meghatározó intézmények akkori szakmai 
vezetőinek tollából. Szorosan kapcsolódnak ehhez a vékonyré
teg-kutatás (Hahn Emil) és a hibrid áramköri technológia kuta
tásának valamint az erre alapozott REMIX, HIKI, MEV gyártás
nak (Kolonits Pálné) a fejlődését, és e területek felsőoktatási 
vonatkozásait ismertető (Székely Vladimír, Ripka Gábor) írá
sok. A hazai körképet teszi teljesebbé az MTA Műszaki Fizikai 
Kutató Intézetben kezdett optoelektronikai kutatásokról (Lőrin- 
czy András) és a mikroelektronikai kutatás-fejlesztés hátterét 
adó, jobbára ugyancsak itt, illetve a KFKI-ban folyt anyagszer
kezeti és felületanalitikai vizsgálatokat bemutató fejezet (Ger
gely György, Lohner Tivadar). A tudománytörténeti és társadal
mi összefüggéseket villantja fel Kormány Terézi, Ribényi And
rásén az akkoriban kiépült, de máig ható nyugati kapcsolatokat 
Gyulai József rövid írása.

Különálló tanulmányoknak tekinthetők az óriási vákuum- 
technikai gyártási tapasztalatokkal rendelkező Egyesült Izzóban 
(TUNGSRAM) folyt germánium majd szilícium alapú, bipoláris 
félvezető fejlesztésről és gyártásról, valamint a szilícium alapú 
szigetelt kapuelektródás MOS technológia fejlesztésére „szako
sodott” Híradástechnikai Ipari Kutató Intézet történetéről írt 
fejezetek Zanali Tibor, illetve Herman Ákos avatott tollából. 
Míg előbbi tanulmány a precíz reprodukción alapuló gyártási 
szemlélettel és termelési statisztikákkal nyűgözi le az olvasót,

utóbbi a szocialista iparfejlesztés rejtelmeibe is dokumentált 
betekintést nyújtó nagyvonalú tájékozottságával ejt ámulatba. 
Ezeket a technológiai fejlesztéseket volt hivatott támogatni töb
bek között a félvezetők méréstechnikája (Kovács Ferenc) és 
fémezési gyártástechnológiai eszközparkjának fejlesztése (Vágó 
György). Már a jelenbe is átvezet a szereléstechnológiáról, illet
ve az érzékelő fejlesztésről írt összefoglaló (Mátrai Géza, Ligeti 
Róbertné).

A sok érdekes írás közül hozzám mégis Keresztes Péter 
személyes hangvételű visszaemlékezése áll legközelebb a 
magyar mikroprocesszor történetéről, talán mert magam is 
eben a korszakban voltam cselekvő részese az úgynevezett 
LSI KFT munkájának a H IKI fiatal kutatójaként. Ebben az 
egészséges iróniával és öniróniával fogalmazott írásban, mint 
cseppben a tenger, megmutatkoznak a korra jellemző fonák 
szakmai (politikai) döntések megszületésének körülményei és 
következményei egyaránt. A döntések hatását az iparág hely
zetének általános alakulására elemzi közgazdasági szempont
ból Szentgyörgyi Zsuzsa 1994-ben készült, akkor még elég 
pesszimista kicsengésű tanulmánya a „magyar elektronikai 
ipar megöletéséről”.

Hogy mik a tanulságok? Ez ideológiák által mesterségesen 
szétszabdalt világban torz fejlődési modellek követése nem 
marad hatástalan még egy olyan racionális területen sem, 
mint a műszaki kutatás-fejlesztés. A hazai „m ikroelektronika”, 
mint stratégiai iparág megszenvedte ennek minden hátrányát, 
de ugyanakkor élvezte bizonyos előnyeit is. A nagy központi 
programok biztosítottak ugyan -  ha általában megkésve is -  
forrásokat, a megcélzott fejlesztések azonban nem egy szer
ves, kreativitáson alapuló fejlődés eredményeként jöttek létre, 
sokkal inkább az embargó miatt hozzáférhetetlen alapvető 
mikroelektronikai eszközök egy részének hazai forrásból tör
ténő biztosítását célzó vágyálmok kergetése fo ly t az úgyneve
zett „reverse engineering” révén. Ennek a szemléletnek a ku
darca legkésőbb a mikroprocesszor „utánfejlesztésénél” vált 
nyilvánvalóvá. Képtelenség felmérni, hogy mennyi befektetett 
energia, zseniális ötlet, kreatív kezdeményezés térült el és vált 
végső soron kis hatékonyságú, belterjes próbálkozássá a nem
zetközi megmérettetés lehetőségének híján. Hogy ezt mi, 
résztvevők akkoriban miért nem, vagy miért csak részben 
éltük meg kényszerpályaként, illetve kudarcként, az csak mai 
fejjel érthetetlen.

A Mikroelektronikai Vállalat gyártósorának leégése 1986-ban 
viszont végképp megpecsételte a követett modell sorsát. Sajnos 
az akkor divatos közgazdasági vélekedés, miszerint „jobb is 
hogy leégett az alkatrészgyár, hiszen egy ilyen kis ország úgy 
sem lehet sikeres ezen a csúcstechnológiai területen, megfer
tőzte a tudománypolitikai gondolkodást is. Ennek tudható be, 
hogy tudományos és K+F finanszírozási körökben a „mikro
elektronika” évekig tabutéma volt, sőt -  megkockáztatom -  az 
is, hogy a magyar tudományegyetemeken a m ai napig nincs 
félvezetőJizikai tanszék!

Hiszem azonban, hogy a tanulságokon túlmenően annak a 
több évtizedes erőfeszítésnek az eredményei, amit ennek a 
könyvnek a visszaemlékezései tükröznek, ha áttételesen is, 
mind a mai napig hatnak a műszaki életben, és a megszerzett 
tapasztalatok nagy része kamatoztatható a tudományos kuta
tásban, felsőoktatásban és az üzleti világban egyaránt. De ez 
már a szerkesztő által beharangozott újabb kötet témája 
lesz...

Bársony István
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INNOVATIV TARSADALOMGAZDASAG ES JOVOTUDAT
M inisztere lnöki H ivatal Stratégiai Elemző Központ, Budapest, 2001,144 oldal

A kiadvány a korábban ugyanebben a kiadásban, illetve 
sorozatban megjelent „Az innováció -  törvényi keretek -  műkö
dési struktúrák” című kötet vitája során elhangzott hozzászólá
sokat, ennek kapcsán készült kisebb tanulmányokat tartalmaz
za, összesen huszonhármat. A szerzők között találjuk például 
Pungor Ernőt, Hídvégi Egont, GyulayJózsefet, Pálmai Zoltánt, 
Tamás Pált, Pakucs Jánost, a kötet elé az előszót pedig Szegő 
Lívia, a sorozat szerkesztője írta.

A tanulmányokat három részbe csoportosították: „Az innová
ció a fejlődés motorja”, „Az innováció diffúziója” és „Innováció- 
politikai és innovációtörténeti hozzászólások”.

Nincs itt mód arra, hogy akárcsak a legértékesebb, legérde
kesebb tanulmányokat, mi több mindegyiket egyenként ismer
tessem. Inkább arra törekszem, hogy felvázoljam azt a képet, 
amely az innovációról, annak hatásairól és jelentőségéről a hoz- 
zászólásokból-tanutalányokból kirajzolódik.

Az innováció úgynevezett lineáris modellje ma már aligha 
érvényes: az innováció nemcsak a kutatásból, a feltalálótól 
halad a termelés és a piac felé, hanem inkább a piacból indul 
ki, a piac igényeiből. Rendkívül fontos a kölcsönhatás, az oda- 
vissza érvényesülő befolyás a fenti szereplők között. Ez aláhúz
za a kooperáció jelentőségét. Ugyanakkor egyre inkább elsőd
legessé válnak a piac igényei. Egyébként is a műszaki kutatás, 
de még az eredménye se innováció önmagában, ha nem hasz
nosul a gyakorlatban. Ugyanakkor a szóban forgó területen -  
éppen a fentiekből következően -  a „rövid távú gondolkodás” 
kerül előtérbe, a gyorsan eredményt (profitot) hozó innováció
kat értékelik igazán.

Az innovációt nem lehet elválasztani a tudástól és így a tanu
lástól és az oktatástól. Természetesen fontos az alapvető iskolai 
oktatás, de csak erre szorítkozni távolról se lehet. A tanulás fo

A MATÁV SZAKSZÓTÁR SOROZATA

Az elmúlt évtized folyamán a MATÁV egy egész sorozatát 
adta ki a műszaki szakszótáraknak. Tekintve, hogy ezek fiziku
sok számára is hasznosak lehetnek és fizikus körökben nem 
nagyon ismertek, érdemes róluk röviden hírt adni.

Melyek is ezek a szakszótárak: I. Német-magyar rétegnyelv 
szógyűjtemény, szerk.: Nagy Miklós, 1992. 43 oldal; 2. Angol
magyar rétegnyelvi szógyűjtemény, szerk.: Szabóné Lukács 
Gabriella, 1992. 106 oldal; 3. Földes András, Reich György, Zi- 
mányi István: Angol betűszavak feloldó szótára -  Elektronika, 
távközlés, számítástechnika, informatika, 1996. 167 oldal; 4. 
Rétegnyelvi szógyűjtemény -  Angol-magyar, magyar-angol, 
szerk.: Soó-Zöld Balázs, Várkonyi Miklós, 1996. 261 oldal; 5. 
Herdliczka Gusztáv: Háromnyelvű szógyűjtemény a távközlés- 
technika területéről. 1996, 526 oldal.

lyamata ennél sokkal szélesebb, gazdagabb. Az innovációs fo
lyamat szereplői közti kölcsönhatás is beletartozik abba, amit 
tanulásnak nevezünk.

Hangsúlyozzák az innovációval kapcsolatban a transzfer
intézmények szerepét. Ezeknek igen változatos formái alakul
tak ki a különböző országokban az ipari és technológiai par
koktól a „liason” irodákig.

Nagyon érdekesek az innovációval kapcsolatos Magyaror
szágra vonatkozó adatok. A kutatások azt mutatták, hogy tech
nológiai lemaradásunk Ausztriához képest átlagosan mintegy 
20%-os. A rendszerváltozás után előtérbe kerültek a mikro-, kis-, 
és középvállalatok. A foglalkoztatottak számát tekintve ezek már 
a dolgozók többségének adnak munkát és a hiedelmekkel ellen
tétben ezek jelentős forrásai lehetnek az innovációnak.

Az 1985-ben még nagyjából egészségesnek mondható arány 
alap-, alkalmazott kutatás és fejlesztés között (11.0; 29.5; 59,5) a 
rendszerváltozás után ez igen kedvezőtlenül változott és 1999- 
ben is még 31,0; 29,8; 39,2. Természetesen a megoldás nem az 
alapkutatások csökkentése, hanem az alkalmazott kutatás és 
fejlesztés ráfordításainak növelése. 1991 és 1998 között külön
ben a belföldi szabadalmi bejelentések száma negyedére esett 
vissza hazánkban. Ugyanakkor -  ismeretesen -  nagymértékben 
visszaesett a BNT-ből a K+F-re fordított arány és a 10 ezer főre 
eső kutatók-mérnökök száma is. Ezek ma már emelkedőben 
vannak.

Több tanulmány is hangsúlyozza az emberi tényező fontos
ságát az innovációban, az innovatív személyiségek nélkülözhe
tetlenségét. Az innovációs potenciál csupán mennyiségi muta
tókkal nem fogható meg, hiszen ebben a képzelő erő, az elkö
telezettség és más motiváló tényezők is szerepet játszanak.

Berényi Dénes

Néhány példa arra, hogy milyen hasznosak az előbbi kiad
ványok:

timeout = időtúllépés, időzítés; polling = lekérdezés több
szörös hozzáférésű számítógép-hálózatban; packing fraction  
= kitöltési tényező fényvezető kábelben; Probewort, s, -es = 
mintavétel; hash Junction = zagyváló függvény (az adatele
meket titkosítás céljából összekeverő, összezagyváló függ
vény); LIM = Line Interface Module = vonali interfészmodul/ 
-egység; gleichmássige Quantierung = egyenletes kvantálás = 
uniform quantizing; in trinsic semiconductor = szerkezeti fél
vezető = Eigenhalbleiter; információsebesség = mittler Trans
informationsfluss = rate transinformation; úr-szolga billenőkor 
= Zweiflankenflipflop = master-slave flip-flop.

Berényi Dénes

Szerkesztőség: 1027 Budapest, II. Fő utca 68. Eötvös Loránd Fizikai Társulat. Telefon/fax: (1) 201-8682 
A társulat Internet honlapja http://www.kfki.hu/-elfthp, e-mail címe: mail.elft@mtesz.hu 

Kiadja az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, felelős: Marx György, szerkesztő: Turiné Frank Zsuzsa, 
nyomdai előkészítés: Kármán Tamás, nyomdai munkálatok: OOK-PRESS Kft., felelős vezető: Szathmáry Attila ügyvezető igazgató. 

Terjeszti az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, előfizethető a Társulatnál vagy postautalványon a 10200830-32310274-00000000 számú egyszámlán. 
Megjelenik havonta, egyes szám ára: 500.- Ft + postaköltség.

HU ISSN 0015-3257

http://www.kfki.hu/-elfthp
mailto:mail.elft@mtesz.hu






A Magyar Tudományos Akadémia 
Fizikai Tudományok Osztálya, 

az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, 
a Magyar Biofizikai Társaság 
és az Oktatási Minisztérium 

folyóirata

Főszerkesztők:

Berényi Dénes 
Marx György (vezető) 

Pál Lénárd

Szerkesztő:

Turiné Frank Zsuzsa

M ű s z a k i szerkesztő: 

Kármán Tamás

A la p  e -m a il cím e: 

fizszem.elft@mtesz.hu

A c ím la p o n : 

A Nap

TARTALOM

Telegdi B á lin t:  Azonosság a mai fizikában 201
M a rx  György: A századforduló világsztárjai: a neutrínók 208
S zalay A nd rás : Zongorahangok analízise, kompressziója

és szintézise Karhunen-Loeve-transzformációval 215
Vértessy Sándor: Aki megtapogatta a Holdat 217

AKADÉMIAI OSZTÁLYKÖZLEMÉNYEK
O láh György: Legjobb befektetés a jövőbe 224

A FIZIKA TANÍTÁSA
S im on Péter: A hétköznapi munka eredménye 225

FIZIKUSNAPTÁR 207,228

KÖNYVESPOLC 228

V. Telegdi: The notion of identity in modern physics 
G. Marx: Neutrinos -  top stars of our new-born century 
A. Szalay: The analysis, compression and synthesis of fortepiano sounds 

using the Karhunen-Loeve transformation 
S. Vértessy: Groping for the Moon -  Z. Bay 
PROC. OF DEPT. FOR PHYS. SCI. OF THE ACADEMY 

G. Oláh: Our country’s best investment policy 
TEACHING PHYSICS
P. Simon: A teacher’s everyday work and its fruits 
PHYSICISTS’ CALENDAR, BOOKS

V. Telegdi: Der Begriff der Identität in der modernen Physik
G. Marx. Im Mittelpunkt des Interesses der heutigen Physik: die Neutrinos
A. Szalay: Analyse, Zeitraffung und Synthese von Klaviertönen

mit der Karhunen-Loeve-Transformation 
S. Vértessy: Ein Physiker greift nach dem Mond -  Z. Bay 
MITTEILUNGEN DER ABT. PHYS. WISS. DER AKADEMIE 

G. Oláh: Beste Anlage für die Zukunft unseres Landes 
PHYSIKUNTERRICHT

P. Simon: Die Alltagsarbeit des Lehrers und ihre Früchte 
PHYSIKERKALENDER, BÜCHER

B. Телегли,- Понятие тождественности в современной физике
Г. Маркс: Мировые -звезды-физики нового столетия -  семейство нейтрино 
А.Салаи:Анализ, сжатие и синтез тонов роялья способом 

трансформации Кархунен-Лоэве 
Ш. Вертеши: Первый нащупавший Луну наш физик -3 . Баи 
СООБЩЕНИЯ АКАДЕМИИ НАУК
Г. Олья: Лучшие вложения нашей страны в пользу будущего 
ОБУЧЕНИЕ ФИЗИКЕ
П. Шимон: Повседневный плодотворный труд учителя 
КАЛЕНДАРЬ ФИЗИКОВ, КНИГИ

Szerkesztőség: 1027 Budapest, II. Fő utca 68. Eötvös Loránd Fizikai Társulat. Telefon/fax: (1) 201-8682 
A Társulat Internet honlapja http://www.kfki.hu/-elfthp, e-mail címe: mail.elft@mtesz.hu 

Kiadja az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, felelős: Marx György, szerkesztő: Turiné Frank Zsuzsa, 
nyomdai előkészítés: Kármán Tamás, nyomdai munkálatok: OOK-PRESS Kft., felelős vezető: Szathmáry Attila ügyvezető igazgató. 

Terjeszti az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, előfizethető a Társulatnál vagy postautalványon a 10200830-32310274-00000000 számú egyszámlán. 
Megjelenik havonta, egyes szám ára: 500.- Ft + postaköltség.

HU iSSN 0015-3257

mailto:fizszem.elft@mtesz.hu
http://www.kfki.hu/-elfthp
mailto:mail.elft@mtesz.hu


F i z i k a i  S z e m l e
MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT

A Mathematikai és Természettudományi Értesítőt az Akadémia 1882-ben indította 
A Mathematikai és Physikai Lapokat Eötvös Loránd 1891-ben alapította

Lll. évfolyam 7. szám 2002. július

AZONOSSÁG A MAI FIZIKÁBAN Telegdi Bálint
CERN-CalTech

Természettudományos közönséghez szóló bölcsész
nek viszonylag könnyű a dolga: bármiről beszéljen is, azt 
gondolják, hogy önmagáról vagy hozzá nagyon közelálló 
témáról szól. Fordított esetben, amikor egzakt tudo
mánnyal foglalkozó természettudós szól bölcsészekhez 
vagy laikusokhoz, akkor más a helyzet, mert alig remél
heti, hogy kapcsolatot talál gondolatvilágukkal, vagy el 
tudja oszlatni belső félelmeiket. (Kivételt képeznek talán 
a nukleáris témák.) A legtöbb, amit a természettudós el
érhet, az, hogy felkelti kíváncsiságukat. A kíváncsiság a 
gyermekek és tudósok kiváltsága; a természettudós egy 
gyermek kíváncsiságával és egy felnőtt értelmével van 
felruházva. Reméljük, hogy lélekben kamaszok tudtunk 
maradni!

Az egzakt tudományok között a legkevésbé „humán” a 
fizika abban az értelemben, hogy a legkevesebb teret 
engedi a megfigyelések szubjektív értelmezésének és 
szubjektív benyomásoknak. A fizikán belül a kvantum- 
mechanika adja meg a kulcsot a természet alapvető tör
vényeinek megértéséhez, de itt még a fizikusok is egé
szen különleges fogalmi, megértési nehézségekkel talál
ják szemben magukat. Ez főleg azzal a velünk született 
hajlammal magyarázható, hogy az atomi (vagy szubato- 
mi) világot a mindennapi életből vett szavak segítségével 
akarjuk leírni, mint részecske vagy hullám.

A nem-fizikusoknak meg kell érteniük, hogy a fiziká
nak saját poézise és esztétikája van. A poézis abban je
lentkezik, hogy egyetlen formulával képesek vagyunk 
meglepő összefüggéseket találni egészen különböző je
lenségek között. ( Galvaninak a békacombok összehú
zódásával kapcsolatos felfedezése, a radioaktív bomlás 
és a Napban lezajló energiatermelő folyamatok.) A fizi
ka esztétikája abban rejlik, hogy a szabályokat minél 
kevesebb hipotézissel igyekszünk megfogalmazni, és 
mind a kísérletek, mind az elmélet terén maximális egy
szerűségre törekszünk.

A Fizikai Szemle számára küldte a szerző.

Az azonosság szónak a fizikában két teljesen különbö
ző jelentése van. Az első jelentés, amit mindnyájan isme
rünk: egy „individuum” (atom, molekula vagy „elemi” 
részecske) jellemző tulajdonságainak összessége -  mint
egy személyi igazolványa. A második értelmezés egy 
sokasághoz tartozó egyén „megkülönböztethetetlenségét” 
jelöli, azt, hogy minden egyénnek teljesen azonos a sze
mélyi igazolványa. Természetesen emberekre (vagy amő
bákra) nem alkalmazható ez a megkülönböztethetetlen- 
ség. Ha találnánk két olyan egyént, akinek személyi iga
zolványa azonos, akkor arra következtetnénk, hogy az 
igazolvány hamis vagy adatai hiányosak. Ezzel szemben 
a modern fizikában létezik abszolút azonosság, teljes 
megkülönböztethetetlenség, hiszen az egyedeket tökéle
tesen jellemzik bizonyos (kvantum-)számok, ezért na
gyon egyszerűen írhatók le.

Először szeretném bebizonyítani Önöknek azt, hogy 
az abszolút azonosság fogalma idegen a klasszikus fizi
kától -  ott csupán a geometriából praktikus célokra köl
csönzött platóni fogalom. Majd arról szeretném meggyőz
ni Önöket, hogy az „abszolút és folytonos” azonosság a 
kvantum mechanikából ered, és hősies erőfeszítést teszek 
annak megmagyarázására, hogy a megkülönböztethetet
lenség megdöbbentő következményekkel jár mikroszko
pikus rendszerek esetében. Nem hiszem, hogy ezt meg 
tudom oldani matematika (vagy legalábbis matematikai 
szimbólumok) nélkül. Lehetetlen feladatra vállalkoztam: 
a fizikusok megdöbbennek, ha egy előadáson vagy ta
nulmányban egyetlen képletet sem látnak, de feltétele
zem, hogy a bölcsészek csak örülnek ennek!

A klasszikus és kvantummechanikai 
„individuumok” (rendszerek) összehasonlítása

A klasszikus fizikát úgy definiálhatjuk mint a fizikának 
azt az ágát, amelyben az anyag kettős természete nem 
vehető észre, elhanyagolható a részecske hullámtermé-
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szete és a hullám korpuszkuláris jellege. A kettős termé
szetet a de Broglie-féle összefüggés fejezi ki:

P lendület) = univerzális állandó 
A (= hullámhossz)

(1)

lendület = tömeg x sebesség

fordítva
, ,  , N univerzális állandó ry\K (= hullámhossz) = ------- -— -— —— — . w

p  (= lendület)

Az univerzális állandó a Planck által 1900-ban bevezetett 
Planck-állandó, szokásos jele h. A fenti összefüggések 
legfeljebb a nagyságról adnak felvilágosítást. Numerikus 
számítások helyett inkább két példával illusztrálom az (1) 
összefüggést. Egy 5 g tömegű, 750 m/s sebességgel repü
lő puskagolyó hullámhossza X = 1,32 x lO -32 cm, ami az 
úthossz méretéhez képest végtelenül kicsi, a golyó szin
te tökéletesen lokalizálható. A hidrogénatom 2200 km/s 
átlagos sebességgel mozgó elektronjára viszont az atom 
méretével egyenlő, 3,14x 10~8 cm hullámhossz adódik 
ki. Értelmetlen tehát arról beszélni, hogy az elektron 
helyzete meghatározható a mag (proton) körüli pályán, 
ezért az atom bolygómodellje megoldhatatlan ellent
mondásokat rejt magában. A kvantummechanika legyő
zi ezt, mert az egyszerű vizuális modellt elvont matema
tikai konstrukcióval helyettesíti, ami azonban nem for
dítható le a mindennapi tapasztalat nyelvére. Tárgyalá
sunk szempontjából lényeges, hogy a kvantummechani
ka az azonosság új és pontos értelmezését adja. Úgy 
vélem, hogy a klasszikus fizikában az azonosság csak 
kényelmes idealizálás, ha úgy tetszik: platóni kép. Szél
sőséges idealizálás az elemi mechanikában használt, 
eleve egymással teljesen identikusként meghatározott 
pontszerű tömegek fogalma is.

Vizsgáljuk meg az elemi mechanika egy másik ked
venc példáját, két „azonos” biliárdgolyó ütközését. A go
lyók jellemzőit (tömeg, átmérő, aigalmas állandók) is
merve, klasszikus fizikai alapon megjósolhatjuk viselke
désüket egy idealizált biliárdasztalon. Számos fizikai fel
tétel miatt azonban nem lehet két tökéletesen egyforma 
golyót gyártani. Azon kívül, hogy tömegük nem lesz tel
jesen azonos, nem tudjuk megállapítani, hogy egyenlő-e 
az átmérőjük, vagy hogy teljesen gömbalakúak-e. A geo
metriai ellenőrzéshez nem elég tolómércét használni, 
fénysugarakat kell igénybe venni; lehetetlen viszont 
olyan hosszúságmeghatározás, amelynek pontossága 
nagyobb, mint az alkalmazott fény hullámhossza (látható 
fény esetében 5xlO “5 cm). Használhatnánk rövidebb 
hullámhosszú, például röntgensugarat, de itt egy még 
súlyosabb probléma jelentkezik: kísérletileg be kell bizo
nyítani, hogy a golyó anyaga homogén, azaz sűrűsége 
minden pontban azonos (ez döntő a sikeres játék szem
pontjából). Végül felvetődik az időbeli állandóság kérdé
se: bármely pillanatban azonosak-e a paraméterek? Ezzel 
a kémia lép be a képbe. Az elefántcsont vagy műanyag -  
ha kis mértékben is -  kölcsönhatásba lép a hőmérséklet- 
ingadozásnak kitett levegővel. A változás lassú, azonban 
a körülményeket nem tekinthetjük tökéletesen változatla

noknak. A kísérletező gyorsan rávágja: tartsuk az egészet 
vákuumban (aminek a játékosok persze nem fognak 
örülni!). A probléma így sem oldódik meg: az elefánt- 
csontnak vagy a műanyagnak saját gőztenziója van, ez ha 
gyengén is, de függ a hőmérséklettől. Biztosítani kell a 
helyiség állandó hőmérsékletét, de ez sem kielégítő a 
felületet elhagyó (vagy oda visszatérő) molekulák számá
nak fluktuációja miatt.

Az azonosság utolsó kritériumaként meg kell követel
ni, hogy minden atom (molekula) a golyó koordinátáihoz 
viszonyítva meghatározott helyen legyen (radiális, 
hosszúsági és szélességi adatok), ami az atomok nagy 
száma miatt végképp lehetetlen. A biliárdgolyó vagy bár
milyen makroszkopikus tárgy atomjainak nagy számából 
két dolog következik. Egyrészt -  és erről szeretném Önö
ket meggyőzni -  lehetetlen bármilyen tárgyat ezzel a 
módszerrel tisztességesen és hosszú távra szóló érvé
nyességgel leírni, azaz a „személyi igazolványát kiállíta
n i” . Másrészt: a makroszkopikus mintákon mérhető ada
toknak -  például sűrűség és rugalmassági állandók -  
meghatározott jelentésük van, ami azzal magyarázható, 
hogy a (százalékosan megadott) fluktuáció az atomok N  
számának növekedésével gyorsan csökken. Tízezer 
atomból álló mintában egy bizonyos tulajdonság fluktuá
ciója 1 % körül van, míg milliószor millió atom esetén 
csak egymilliomod, azaz 0,0001 %.

Az „azonosságválság” következtében a klasszikus -  
azaz makroszkopikus -  tárgyaknak két érdekes tulajdon
ságuk van: (1) időben változók, (2) megjelölhetők, pályá
juk megadható. Tételezzük fel például, hogy bomba esik 
a Sévres-i Nemzetközi Súly- és Mértékhivatalra, ahol szin
te vallásosan őrzik a platina-irídium ötvözetből készült 
méter- és kilogrammetalont. Ezeket az „ős”-mértékeket 
olyan máshol található másolatokkal kellene helyettesíte
ni, amelyek a kísérleti hibahatáron belül azonosak az 
eredetivel. A valóságban a „méter”-etalon szerepét már 
régen átvette a higanyatom egyik színképvonalának hul
lámhossza. Látni fogjuk, hogy az atomok tökéletesen 
azonosak és időtállóak. (Mélyebben vizsgálva belátjuk, 
hogy állításunkat nem érvényteleníti az a körülmény, 
hogy egyes atomok instabilak, radioaktívak.) Hasonló
képpen ma már a kilogrammetalont is atomi mennyiség
gel helyettesítették.

Foglalkozzunk magukkal az atomokkal. Az abderai 
Démokritosz és követői által bevezetett atomfogalom a 
görög gondolkodás két vonalát egyesíti. Az egyik vonal 
az, hogy ami létezik, nem születhet és nem tűnhet el, 
minden eseménynek az alapja valami változtathatatlan és 
örök. A második pedig, hogy minden esemény változtat
hatatlan dolgok, atomok térbeli szétbontásából és össze
rakásából következik be. A klasszikus fizika nem tudja 
értelmezni a változtathatatlan atomokat. Nem tudja meg
magyarázni, hogy egy kémiai elem -  például a hidrogén 
-  atomjai miért azonos alakúak (azonosak), hasonlókép
pen nem tudja meghatározni az atom méretét. A klasszi
kus fizika nem tudja megmagyarázni egyetlen atom alak
ját sem!

Azért, hogy Önöket állításaim helyességéről meggyőz
zem, vizsgáljuk meg az atom bolygómodelljét (a Nap a 
mag, az elektronok a bolygók). Nincs mihez rögzítsük a
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mag-elektron távolságot, az (egyszerűség kedvéért kör
alakúnak feltételezett) pálya sugarát, vagyis az atom alak
ját. Ha az adott körpálya mentén megfelelő a keringési 
sebesség, akkor a centrifugális erő kiegyenlíti az elektron 
és a mag közötti vonzóerőt. Ugyanígy nem szükségesek 
alaptételeket igénybe venni ahhoz, hogy a bolygók ellip
tikus pályájának alakját és méretét meghatározzuk. Ez 
adottság, amely már Naprendszerünk létrejöttekor kiala
kult. Nem tételezhetjük fel, hogy egy másik naprendszer
ben -  még ha napjának tömege azonos is -  ugyanolya
nok a körülmények, mint a miénkben! A klasszikus atom 
nem állandó, feltétlenül összeomlik. Tudjuk, hogy min
den gyorsuló töltés sugároz, elektromágneses hullámok 
kisugárzása miatt (mint a rádióadók antennái) energiát 
veszít -  a klasszikus pályán keringő elektron spirális pá
lyán haladva beleesne a magba.

A kvantum bevezetése

A nagy dán fizikusnak Niels Bohrnak 1912-ben úgy 
sikerült a bolygómodell hibáit kiküszöbölni, hogy körül
tekintő, aprólékos munkával párosította a fizikai intuíciót 
egy nyilvánvaló bűvésztrükkel. Intuíció volt, már indu
láskora h univerzális állandó bevezetése az atom mecha
nikájába, ezáltal természetes lépték adódott a pályasugár 
és az energia számára. Az

(m = tömeg, e = elektrontöltés) összefüggés hosszúságot 
jelent, csak univerzális állandókat tartalmaz, nagyság
rendje 5xl0"'; centiméter. Az elektron potenciális ener
giáját a - é l  képlet adja, és ez is a kívánt nagyságrend
be esik. Nézzük most a bűvésztrükköt:

1. lépés: Bohr posztulálta, hogy csak azok a pályák 
„megengedettek”, amelyeken a kinetikus energia h egész 
számú többszöröse

perdület = sugárx lendület = n h  (n = 1, 2, ...) ^

n -1 kvantumszámnak nevezték el, ez határozza meg az 
atom tulajdonságait. A sugár a^rt-tel változik, az energia 
pedig -e V a ^ -te l. Az n = 1-hez tartozó legkisebb pálya a 
legkötöttebb, ez a hidrogénatom alapállapota. Még külö
nösebb 2. lépés:

2. lépés. Bohr azt is posztulálta, hogy az alapállapot 
abszolút stabil, ezen a pályán keringő elektron nem su
gároz. Ettől eltekintve az atom valamilyen erős ütközés 
következtében még elektronra és protonra is széteshet.

Az első lépés impliciten azt jelentette, hogy Bohr felté
telezte minden alapállapotú hidrogénatom azonosságát, a 
második lépés viszont biztosítja az atom időbeli állandó
ságát. Annak ellenére, hogy a modellben h szerepel, 
nincs szó (az akkor még nem ismert) hullámtermészetről. 
A hidrogént követő egyszerű atomok, például a kételekt- 
ronos hélium vagy pedig a hidrogénmolekula tulajdonsá
gait, végső fokon az elemek Periódusos Rendszerét sem 
tudja így megmagyarázni. Az utóbbi rejtélyt nagyrabe-

csült mesterem, Pauli fejtette meg 24 éves korában, egy 
újabb bűvésztrükk, a kizárási elv bevezetésével. Ebben 
az elvben azt posztulálta, hogy egy atomi pályán csak két 
elektron helyezkedhet el úgy, hogy az egyik elektron 
spinje „felfelé”, a másiké „lefelé” mutat. (Ne törjük a fe
jünket azon, hogy mit is jelent a spin, fogadjuk el, mint 
például azt, hogy egy érmének van „fej” és „írás” oldala.) 
Látni fogjuk, hogy a kizárási elv bensőleg összefügg az 
elektronok megkülönböztethetetlenségével. Ebből az a 
tanulság hogy egyedi trükkökkel csak egy pontig -  
mondjuk Stockholmig -  juthatunk el. Foglalkozzunk a 
továbbiakban a valódi kvantummechanikával, a m ikrovi
lág (atomok, molekulák, atommagok stb.) azon „leírásá
val”, amely Bohr merész pusztulátumait helyettesíti. (Idé
zőjelbe tettem a leírást, mert a kvantummechanikában 
nem képek jelennek meg, hanem matematikai valóság. 
Bevallom, hogy a fogalmak, tárgyak vizuális megjeleníté
se -  habár én is alkalmazom -  csak csapda!) A kvantum- 
mechanikának saját varázslata van, vagy udvariasabban: 
provokatív posztulátumai, mégis sikerült ezeket számos 
kísérlettel, az elképzelhető legnagyobb precizitással bizo
nyítani. Még nem találkoztak -  akármilyen jelentéktelen -  
olyan észleléssel, amely ezeknek ellentmondott volna. 
Ha mégis akadna ilyen bizonyított észlelés, azt varázslat
nak tulajdonítanánk. A kvantummechanikát a mikrovilág 
magyarázatára találták ki, mégis az egész természetet írja 
le; a mikroszkopikus rendszereket egyszerűen olyan ha
táresetnek tekintjük, ahol h-1 elhanyagolhatjuk.

A kvantummechanikában központi szerepet játszik az 
azonosság mindkét jelentése („személyi igazolvány és 
„megkülönbözhetetlenség”). Ez a szerep a klasszikus 
fizikától teljesen idegen, és ez nem meglepő, hiszen 
klasszikus tárgyak esetében az azonosság csupán ideali
zálás. Két azonos részecske (például H2 molekulává 
egyesült két hidrogénatom vagy a héliumatom két elekt
ronja) megkülönbözhetetlenségének mély dinamikus 
jelentése van, mert előidézhet két részecske között von
zást vagy taszítást. Ilyen erőknek köszönhető, hogy a 
szék, amelyen ülünk, nem törik össze alattunk. (Ugyanez 
az oka a szilárd testek korlátozott összenyomhatóságá- 
nak.)

Röviden (és ezért felületesen) összefoglaljuk a kvan
tummechanika fundamentális törvényeit.

Minden összetett rendszert v|/„ hullámfüggvények 
összessége jellemez. Minden adott n kvantumszámmal 
bíró \|/„ hullámfüggvény egy meghatározott E„ energia- 
állapotot” képvisel, amely az alkotórészek, például az 
egyes atomi elektronok x „  x2... helyzetének függvénye:

v,, - v.c*,,

Rövidebb alakban V|/„ (1,2...). Ezek az állapotok a Bohr- 
pályák analógiái, n a Bohr által bevezetett kvantumszám. 
Vizsgáljuk meg először az egyetlen, x , = x  koordinátával 
jellemezhető rendszert, a hidrogénatomot.

A hullámfüggvény fundamentális tulajdonsága: a 
rendszernek a V|/,(-nel jellemzett állapotában a \|/„(x) hul
lámfüggvény négyzete megadja annak a W fx ) valószí
nűségét, hogy a részecske az x  hely környezetében talál
ható. Képlettel kifejezve:
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WnO ) = V(/N(x) dx. (5)

Wn (a Bohr pályához hasonlóan) nem függ az időtől. 
V|U (x)-et „valószínűségi felhőnek" foghatjuk fel. Az (5) 
összefüggést grafikusan ábrázoltuk: az l.a  ábra a hidro
génatom v|/,(r) alapállapotához (n  = 1) tartozó hullám- 
függvényt, az l.b  ábra a W jr)  valószínűséget mutatja. A 
két függvényt az elektron r  radiális koordinátájának függ
vényében ábrázoltuk at) Bohr-elektron egységben. Figyel
jük meg, hogy az elektron legnagyobb valószínűséggel a 
Bohr-sugárnak megfelelő r=  1 helyzetben található.

Hogyan kaphatjuk meg a hullámfüggvényt? Az egy
mással kölcsönható két részecske jellemzői, például a 
tömegük, a magtöltés és az elektronok számának isme
retében a kvantummechanika segítségével kiszámíthat
juk a kötött állapotokhoz tartozó \|/„-ek együttesét. Su
gárzás szempontjából -  bizonyos közelítésben -  az ösz- 
szes állapot stabilis, az n = 1 alapállapot pedig végte
lenül az. Térjünk vissza a hidrogénatom alapállapotá
hoz. Nézzük a „személyi igazolványát”, melyben az áll, 
hogy ez egy (m tömegű, — e töltésű) elektronból, és egy 
(w p tömegű, +e töltésű) protonból álló kötött rendszer-  
különleges ismertetőjele: n=  1. A „fényképe” ( l .b  ábra) 
Wi = v f ( r )  r2.

Megjegyezzük, hogy „fényképre” nincs feltétlenül 
szükség: adott tulajdonságok esetén i|/,(r) egyértelmű. A 
hullámfüggvény nem egyetlen (alapállapotú) hidrogén- 
atomot reprezentál, hanem az összesét: a múltban, je
lenben és jövőben létezőt. Miért hangsúlyozzuk a há
rom időt? Azért, mert lehetséges, hogy egy, a múltban 
létező és szétbomlott atomnak ma csak az alkotórészeit 
találjuk meg: külön az elektront és külön a protont. 
Egyesülhetnek, és akkor megint a v|/(r) függvénnyel 
jellemzett hidrogénatomot kapjuk -  amely teljesen iden
tikus azzal, amely a múltban disszociált. Ebben az érte
lemben a kvantummechanika (és csakis a kvantumme
chanika) biztosítja az abszolút azonosságot és időálló
ságot.

Az is lényeges, hogy a „személyi igazolvány” két telje
sen különböző típusú információt tartalmaz: az egyik 
típushoz tartoznak a „pontos”, a másikhoz a „diffúz” tu
lajdonságok. Az atom tömege és töltése a „pontos” típus
ba tartozik, diffúz tulajdonság a sugara. Bármelyik tulaj

donságot meghatározva mindig valami
lyen középérték körüli eloszláshoz 
jutunk, de nagy a különbség a két 
esetben. „Pontos” tulajdonság, mond
juk energia esetében a kísérleti bizony
talanság miatt szórnak az értékek, ez 
jobb kísérleti technikával pontosítható. 
„Diffúz” esetben a megfigyeléseket 
jobb kísérleti technikával sem finomít
hatjuk minden határon túl. i|í„ mindkét 
fa jta  információt tartalmazza: a pontos 
E„ energiát és a sugár W (r) diffúz el
oszlását. Az utóbbit az adott atomfajta 
különböző egyedein végzett többszöri 
méréssel, vagy egyazon atomon több
ször végzett méréssel kaphatjuk meg.

Amikor az anyag legkisebb, „eleminek” mondott egy
ségeinek (ezek száma jelen pillanatban nagyobb a kémiai 
elemekénél), a személyi igazolványát kiállítjuk, csak a 
„pontos” tulajdonságokra: tömeg, spin, elektromos és 
egyéb töltés, mágneses nyomaték stb. szorítkozhatunk. A 
CERN és a többi nagyenergiákkal foglalkozó laboratóri
um legfőbb törekvése ezen „pontos” mennyiségek meg
mérése. Még nem ismerjük megbízhatóan e részecskék 
hullámfüggvényét, de kísérletileg meghatározott „diffúz” 
tulajdonságaikat táblázatosán és grafikusan ábrázolják. Jó 
példa erre az egyik legrégebben ismert „elemi” rész, a 
proton. Feltételezzük, hogy kvarkoknak nevezett három 
kisebb részből áll, de magát a töltéseloszlást még ezután 
kell kísérletileg meghatározni.

Mindennapi életünkben nagy fontossága van az ato
mok (molekulák) abszolút azonosságának. Testünk túl
nyomó része néhány elemből (H, O, C stb.) van össze- 
téve, életünk fenntartásához ezekből összetett anyago
kat fogyasztunk, illetve lélegezzük be. Orrunkban pél
dául ma túlnyomórészt nem ugyanazok az atomok talál
hatók, mint néhány évvel ezelőtt. Nagyon is megala
pozottak az olyan állítások: „Ő nem ugyanaz a leány, 
akit én régebben ismertem”, vagy: „Uram, én nem az 
vagyok, akinek maga tart engem”. Ilyen értelemben 
kromoszómáink sem ugyanazok, ezért olyan csodála
tos, hogy genetikai információinkat tökéletesen meg
őriztük az idők folyamán. Ez függ legszorosabban össze 
azzal a fogalommal, amit azonosságnak neveznek a 
nemfizikusok.

Van a kvantummechanikai abszolút azonosságnak 
olyan különösen érdekes aspektusa, amely szöges ellen
tétben áll a klasszikus azonosságfogalommal. Két azo
nosnak feltételezett biliárdgolyót meg tudunk különböz
tetni például úgy, hogy az egyiket egy tintapöttyel megje
löljük. \|/„(r) állapotú atom esetében az ilyen megjelölés-  
ha a gyakorlati nehézségektől el is tekintenénk -  elvileg 
lehetetlen (személyi igazolványán szerepel az n adat). A 
„jelölt” atom nem „saját állapotában”, hanem állapotok 
szuperpozíciójában lesz.

Talán egy zenei hasonlat segít ezt megérteni. Hangol
juk a hegedű egyik húrját pontosan az «-hangra. Amikor 
a húr rezegni kezd, akkor „v|/„ sajátállapotban” lesz, de ha 
egy tintafoltot ejtünk rá, akkor már nem fogja ugyanazt a 
tiszta hangot adni.
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1,2Erőhatás által előidézett 
megkülönbözhetetlenség

Vizsgáljuk most a kvantummechani
kai azonosságnak azt a legjellemzőbb 
következményét, amikor a megkülön- 
bözhetetlenség szigorú korlátozást idéz 
elő identikus részecskék halmazának 
lehetséges állapotaiban. Nem csak ato
mok, molekulák, atommagok vagy 
„elemi” részek túlnyomó része alkot 
ilyen halmazt, hanem olyan makrosz
kopikus tárgyak is mint fémek, neut
roncsillagok, a csillagok egy fajtája, 
például a „fehér törpék” is.

Vegyük a hélium két elektronját, 
jelöljük őket 1-gyel, illetve 2-vel. Tegyük fel, hogy az 1. 
elektron az Ea energiájú \j/(,(l) alapállapotban1, a 2. elekt
ron pedig az Eh energiájú v|/,,(2), első gerjesztett állapot
ban van. Az atom összes energiája E = En + E,„ teljes hul
lámfüggvénye pedig v|t„(l) és vy,,(2) szorzata lesz:

V„fc(l,2) = ¥ „(1) V /2 ) . (6)

Világos, hogy a két elektron „címkéjének” felcserélésével 
kapott hullámfüggvény:

V)/„„(2,1) = v|/„(2) \|/,(1).

A megkülönbözhetetlenség miatt ez pontosan ugyan
annak az E energiának és fizikai állapotnak felel meg 
(a kettő között, illetve valamelyik elektron és a mag 
között ható erők mit sem tudnak a mi címkézéseink
ről!). A két hullámfüggvény: y„,,( 1,2) és \|/„,,(2,1) közül 
melyiket fogadjuk el? Természetesen mindkettőt, de 
milyen kombinációban? Világos, hogy azt a v|/„,,(l,2) 
kombinációt kell elfogadnunk, amely teljesíti a követ
kező feltételt:

f  \ 
annak

/ \ 
annak

valószínűsége, valószínűségével,
hogy az 1. elektront hogy az 1. elektront

x, környezetében, = x2 környezetében,
a 2. elektront a 2. elektront

x2 környezetében x, környezetében
találjuk  ̂ találjuk

Ez a Waf l ,2 )  = Wrlb(2 ,l) alakban írható feltétel kifejezi 
azt, hogy az az egyetlen szignifikáns valószínűség, ami
kor egy elektront x, közelében, a másikat x, közelében 
találhatjuk -  függetlenül attól, milyen címkét viselnek az 
elektronok. A kvantummechanikában csak akkor állhat
nak fenn azonos körülmények, ha a t|/„,,(l,2) hullámfügg
vény négyzete pontosan egyenlő az „átcímkézett” 
y„,,(2,l) függvényével. Ennek azonban mélyreható követ
kezményei vannak. Nyilvánvaló, hogy V|/,(/,(l,2)-t egyenlő
vé tehetjük V)/„,,(2,l)-gyel (mint ahogy (-1 )2 = +1), de 
akkor ugyanolyan joggal írhatjuk elő, hogy \|/„,,(1,2) =

V|/„(l)-et V„(x,) helyett írtuk, ahol jc, az 1 elektron helykoordinátája.

-Vj/(IÍ,(2,1) legyen. Ebből következik, hogy a helyes kom
bináció \|/„,,(1,2) és \|/„a(2,1) összege és különbsége, azaz

v :,A 2 )  = +v ; /2 ,D  =

r ab0,2) = - v i a i )  =

V „( l)  v 6( 2) + v„(2) v „(  1) 

vA

V„(D  V /2 )  -  y„(2) v t( i )

(8)

Szavakkal kifejezve: két identikus részecske koordiná
táit felcserélve a teljes \|/(1,2) hullámfüggvény szükség
képpen szimmetrikus (s), vagy antiszimmetrikus {a). 
Másrészt, mi annak a Wllb(x,,x,) valószínűsége, hogy a 
két részecske egymástól xn = (x, -  x2) távolságban van? 
Érdekes módon ez a valószínűség nem egyenlő az egyik 
részecske x, közelében találhatósága valószínűségének 
és a másik részecske x2 közelében találhatósága való
színűségének szorzatával! Az összeget (vagy különbsé
get) négyzetre emelve a következő eredményt kapjuk:

„z n  w  w + w  w  .
”"U , ;  2 (9)

+ vegyes tagok.

Ez a valószínűség nagyobb vagy kisebb aszerint, hogy a 
természet a tökéletesen szimmetrikus vagy tökéletesen 
antiszimmetrikus hullámfüggvényt részesíti előnyben. (Ez 
nem teljesül szigorúan, ha a vegyes tagok értéke pozitív.) 
Ez a legfeltűnőbb a \|/",,(1,2) zérus esetben, azaz, ha x, = 
x2, amikor „az egyik részecske a másikon helyezkedik 
el”. Ez egyébként is minden olyan esetben zérus lesz, 
amikor a = b. A kicserélődési szimmetria tehát vonzó 
(vagy taszító) erőként működik; erre gondoltunk akkor, 
amikor az azonosság dinamikus hatásáról (megkülön- 
bözhetetlenségről) beszéltünk.

Térjünk vissza a héliumatomhoz. Legyen \|í,,és Vj/,, a két 
elektron közötti é/4ne0ru elektrosztatikus erő elhanya
golásával számított két közelítő hullámfüggvény (a függ
vényeket a 2.a ábra, a hozzájuk tartozó „felhőt” a 2.b 
ábra szemlélteti); az E = E„+Eh teljes energia is csak kö
zelítő érték. A 3 a és 3-b ábra a W( 1,2) és W'Ci.,2) való
színűségeket mutatja. Az állapotok szimmetriája miatt az 
rl2 átlagos távolság kisebb, antiszimmetrikus esetben na-
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Említettük már, hogy a héliumnak az 
alapállapotban két ellentett spinű ( T i )  
elektronja van. Az eredő spin zérus, ezért 
a héliumatom követi a gyülekezési elvet. 
A feles spinnel rendelkező részecskék a 
többiekhez képest fundamentális jelentő
ségűek, mivel a spinek bármilyen rend
szere (0, 1/2, 1,..) kialakulhat belőlük.

Általános következtetések
3. ábra

gyobb lesz annál, mint naiv elképzelés alapján várhat
nánk. így szimmetrikus esetben az eredő átlagos elektro
sztatikus taszítás nő, antiszimmetrikus esetben viszont 
csökken. A héliumatom minden nívója egy E  (szimmetri
kus, kevésbé kötött) és egy E‘ (antiszimmetrikus, erőseb
ben kötött) nívóra hasad fel.

Eddig nem vettük figyelembe az elektron spinjét. A 
szabályos \|/,(/, hullámfüggvénynél -  mind szimmetrikus, 
mind antiszimmetrikus esetben -  számolni kell ezzel a 
„belső” változóval. Pauli kizárási elve szerint csak olyan 
állapotok létezhetnek, amelyekben az előjel megváltozik, 
ha (a spint is beleértve) az elektronokat „átcímkézzük”.

A hidrogénmolekula létrejötte a kicserélési erőkkel 
megmagyarázható, ami a klasszikus fizikában még miszti
kusnak tűnt. A \|/n(l)v|/,,(2) hullámfüggvényből indulunk 
ki, amely két olyan hidrogénatomot ír le, amelyek egy
mással nincsenek kölcsönhatásban: az 1. elektron az a 
atomhoz (maghoz), a 2. elektron pedig a b atomhoz 
(maghoz) tartozik. Ebben az esetben a korreláció a 
Vj/‘, / l,2 )  állapotot részesíti előnyben, mert a „másik” pro
ton által (például a b mag által az 1. elektronra) kifejtett 
többlet-vonzóerő túlkompenzálja a két elektron és a két 
proton kölcsönös taszítását, így H2 csak ebben az állapot
ban (az elektronok ellentett spinje mellett) jöhet létre. 
Kiderül ebből, hogy a bomopoláris kémiai kötés forrása 
az elektronok megkülönböztetbetetlensége.

A kizárási elv, amely még korábbi (elektronpályákkal 
megfogalmazott) alakjában is alkalmas volt az elemek 
periodikus rendszerének magyarázatára, most más meg
világításban jelentkezik. Egy pillanatra tételezzük fel azt, 
hogy az elektronnak nincs spinje. Ekkor a két azonos 
állapotú elektron (a = b) csak a tökéletesen szimmetrikus 
y„(l)vy„(2) szorzattal lenne leírható. Három, spin nélküli 
elektron esetére a formula \|/„(l)t|/„(2)v|/„(3) lenne, és ez 
akárhány elektron esetére folytatható. A természet sokkal 
finomabban jár el: új elvet kreálva használja ki ezt a lehe
tőséget: Spin nélküli identikus részecskék összességének 
hullámfüggvénye csak szimmetrikus lehet. Ez egy fajta 
„antikizárási, vagy gyülekezési elv”, amely másképpen 
így fogalmazható meg: „minden zéms spinű részecske 
ugyanabban az állapotban igyekszik elhelyezkedni”. 
Amennyiben az elektronok is a gyülekezés elvét követ
nék, nem létezne Periódusos Rendszer, sem az egész, 
általunk ismert kémia, mert az egyes elemekben a Zmag- 
töltésnek megfelelő számú elektron mind ugyanabban az 
alapállapotban lenne. Hogy mást ne említsünk, az összes 
elem minden tulajdonsága hasonló volna.

Az atomokról és molekulákról szólva 
hallgatólagosan feltételeztük, hogy az elektronok megkü
lönböztethetetlenek -  minden elektron „személyi igazol
ványa” azonos. Honnan tudjuk ezt ilyen biztosan? Mint a 
fizikában mindent, ezt is csak pontos kísérletekkel tudjuk 
bizonyítani. Két oldalról közelíthetjük meg a problémát. 
Egyfelől többször ismételt mérésekkel meghatározhatjuk 
a személyi igazolvány adatait, azt kutatva, hogy talá
lunk-e olyan részecskét, amelynek töltése egyenlő a 
„standard” elektronéval, de tömege akármilyen kicsi, de 
szignifikáns értékkel eltér az elektronétól. Ezek a részecs
kék -  nevezzük őket spelektronoknak2 -  a szabványos 
elektronok között nem fogják követni a kizárási elvet.

Ha egy spelektront közönséges atomba juttatunk be, 
akkor nagyon gyorsan az atom legalsó (n  = 1) pályájára 
kerül, ahol tehát 2+1 = 3 részecske fog tartózkodni. Kí
sérleteket végeztek annak kiderítésére, hogy a radioaktív 
ß-sugärzäs esetében az emittált részecskék elektronok 
vagy spelektronok?

Egy részecske „személyi igazolványában” olyan adatok 
is szerepelnek, mint az „átlagos élettartam” vagy „a bom
lás módja”, mert sok (a valóságban a legtöbb) „eleminek” 
mondott részecske instabil. Ezek a jellemzők nem igazán 
„pontosak”, hanem „átlagos” viselkedést tükröznek, mint 
a fentebb már említett méretek.

Vegyünk egy, az alapállapot felett két (a és b j gerjesz
tett nívóval rendelkező atomot. Legyen az adott pillanat
ban ezeknek az atomoknak mindegyike c állapotban. 
Bármelyik atom bomolhat, és (fénykibocsátással) átme
het az a alapállapotba vagy a b állapotba. Legalábbis elv
ben -  kiszámíthatjuk a c-^aés a c— átmenet valószínűsé
gét, de azt már nem, hogy mennyi ideig „él” az atom, 
vagy a bomlás melyik módját fogja választani.

Ilyen típusú helyzet csodálatos példáját találjuk az 
„elemi” részek fizikájában. Kísérletek során felfedeztek 
olyan részecskéket, nevezzük /1-nak és 5-nek, melyek 
tömege majdnem egyenlő, de teljesen más módon bom
lanak:

A (tömege 452 egység) —> 3 ft,
5  (tömege 448 egység) —> 2n, 
ahol Jt egy könnyű részecske.

Addig nem rejtélyes a dolog, ameddig a tömegek külön
böznek, de ha akár az A, akár a B részecskéről kiderül, 
hogy tömege 450, elszabadul a pokol. A fizika egyik 
(most nem tárgyalható) szent törvénye megtiltaná mind
két bomlási módot, ha A egyenlő volna 5-vel (a „pontos” 1

1 A spelektron talán a francia nyelvből következő nyelvi lelemény.
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adataik szerint), A „szent” törvényt két kitűnő elméleti 
fizikus érvénytelennek és nemlétezőnek nyilvánította, és 
később más esetekben is kimutatták, hogy nem érvényes.

Egy másik mulatságos példa az elemi részek „kvark- 
modelljének” az esete. Feltételezik, hogy a maganyag 
ezen fundamentális alkotórészeinek spinje 1/2 -  annyi, 
mint az elektroné. Az elmélet szerint viszont a proton 
(1,2,3) három kvarkból tevődik össze -  a kísérleti adatok
ból viszont arra következtetnek, hogy a t|/(l,2,3) hullám- 
függvény tökéletesen szimmetrikus. Most azután örökre 
érvényteleníteni kell a szent kizárási elvet? Nem! Elég, ha 
olyan hipotézist állítunk fel, melynek értelmében a 
három kvark mindegyikének más a „színe” és színcsere 
szempontjából áll fenn antiszimmetria. Ezt a merész hi
potézist sikerült kísérletileg is igazolni. Jelenleg a kvar- 
kok „személyi igazolványában” legálisan szerepel egy 
további „pontos” adat: a kvark színe.

Túl a fizikán...

Elérkeztem előadásomnak ahhoz a részéhez, amely 
számot tarthat a nemfizikusok érdeklődésére is. A baj 
sajnos az, hogy ehhez értek a legkevésbé.

Saját „személyi igazolványunkban” -  bizonyos kód
rendszer szerint -  megtalálhatók genetikai jelemzőink. 
Lehet, hogy Önök nálam többet tudnak a DNS kettős 
csavarjáról, de most ne merüljünk el a részletekben.

Egy nagyon bonyolult fehérjéhez is tartozik hullám- 
függvény, azaz kvantummechanikai szinten azonosítható; 
ilyen értelemben öröknek tekinthető. Említettem már, 
hogy egy atomot nem lehet úgy megjelölni, mint egy 
biliárdgolyót. Érdekes, hogy a nukleinsavaknak éppen ez 
a kvantumstabilitása teszi lehetővé a komponensek 
„megjelölését” a DNS-láncban.

(Az olvasó itt pradoxont sejt, de ez csak nyelvi pon
tatlanság. A „megjelölést” éppen ezért tettük idézőjelbe, 
hiszen kétféle értelmezése lehet. A láncban egy bizo
nyos nukleinsav megjelölése éppen egy másik olyan, 
szintén „jelölt” lánctól különbözteti meg, ahol nem azo
nos a sorrend.)

DIRAC CENTENÁRIUM

Paul A.M. Dirac, a kvantummechanika Nobel-díjas 
megalapozója, Wigner Jenő sógora 1902. augusztus 8-án 
született. Centenáriumáról Angliában is, Amerikában is 
megemlékeznek. Budapesten

DIRAC CENTENÁRIUMI ORTVAY KOLLOKVIUM 
lesz szeptember 12-én, csütörtökön 3 órakor az Eötvös 
Egyetem Fizikai Épületében (XI. Pázmány-sétány 1/a). 
Ezen Nagy Károly és Marx György tart Diracra emlékező 
előadást. Az ünnepi ülést az Eötvös Egyetem, az MTA 
Fizikai Osztálya és az Eötvös Társulat szervezi. A cente
náriumi Ortvay Kollokviumra az érdeklődőket, Dirac 
tisztelőit meghívjuk. (További felvilágosítás szeptember
ben az ELTE Atomfizikai Tanszék titkárságán, 1-3722775.)

Erwin Schrödinger, a hullámmechanika megalkotója 
előadás-sorozatot tartott 1944-ben, amelyet később „What 
is Life?” (Mi az élet?) címmel publikált. Jelentős volt ez a 
könyv azért, mert hatására sok fizikus kezdett molekuláris 
biológiával foglalkozni. Sok meghökkentő kijelentést tar
talmaz, például azt, hogy fizikai törvények alapján soha
sem fogjuk megérteni a genetikai információátvitelt. Való
színűleg több -  már akkor is ismert -  eredmény elkerülte 
Schrödinger figyelmét, és természetesen még mit sem sejt
hetett a kettős csavarról és a másolási mechanizmusról. 
M.F. Perutz írta Schrödinger születésének századik évfor
dulója alkalmából (Schrödinger, Centennary o f a Poly
math, ed. C.W. Kilmeister, Cambridge, Univ. Press, 1987. 
p. 234): „Sajnos, alapos tanulmányozás után kiderült 
számomra, hogy ami a könyvében igaz, az nem eredeti, 
az eredeti gondolatok nagy része viszont már a könyv 
írása idején sem volt helytálló."

Az egyik sarkalatos tétel az volt, hogy egy új lánc szin
tézisét olyan enzim katalizálja, amely blokkolja a DNS- 
lánc véletlenszerű mozgását. Az enzim egy másik mole
kula, amely sok reprodukciós eseményt katalizál; az ilyen 
molekula viszont rendelkezik a kvantummechanika által 
definiált azonossággal és állandósággal.

Áttérve a biológiáról az ismeretelméletre, hasznosnak 
látom megemlíteni a megfigyelő különleges szerepét a 
kvantummechanikában. Méréseket laboratóriumi eszkö
zökkel végzünk, közvetlen kapcsolatot kell létesíteni a 
megfigyelendő objektummal, hiszen csak így jöhet létre 
észlelés. Bármilyen nagy és súlyos műszerrel dolgozunk, 
a klasszikus fizikai leírás szerint eljárva (például amikor 
elhanyagoljuk egy óra hullámtulajdonságait), a puristák 
ragaszkodni fognak a tárgyból és a műszerből álló rend
szer hullámfüggvénnyel történő leírásához. Vajon a meg
figyelő, miközben számba veszi a műszereket, a saját 
agyát is hullámfüggvénnyel fogja leírni? Itt valami újfajta 
azonosságot sikerült feltalálniuk?

Azt hiszem, bölcsen teszem, ha most abbahagyom en
nél, az általam felvetett, de megoldatlan két kérdésnél. 
Ezek az ismeretelméleti problémák -  gyakorlati feladatok 
esetében -  biztosan nincsenek befolyással a kvantumme
chanika szabályainak már említett alkalmazhatóságára.
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A SZÁZADFORDULÓ VILÁGSZTÁRJAI: A NEUTRÍNÓK
Marx György

Eötvös Egyetem Atomfizikai Tanszéke

A radioaktív bomlás volt 1930-ban egy olaszországi 
tanácskozás témája, amire Wolfgang Paulit is meghívták. 
Ő nem ért rá, hanem a következő levelet küldte:

„Tisztelt radioaktív Urak és Hölgyek, mivel a ß-bom
láskor keletkező elektronok energiája folytonos eloszlású, 
az energia-megmaradás megmentése érdekében kétség- 
beesett ötletem támadt. Tételezzük fel, hogy létezhet egy 
elektromosan semleges részecske is, aminek 'A spinje van, 
és amit n e u tro n n a k  kívánok nevezni. A folytonos 
energiaspektrum érthető lesz, ha feltételezzük, hogy az 
atommagból ß-bomlás alkalmával egy elektron és egy 
n e u tro n  emittálódik olyképpen, hogy e két részecske 
együttes energiája az az állandó érték, am it az atom
mag az átalakulás során lead. De pillanatnyilag még 
nem merem publikálni ezt az ötletet. A $-bomlás folyto
nos energiaspektrumának, problémájáról nemrég Debye 
ezt mondta nekem: -Óh, jobb, ha erről nem beszélünk, 
mint ahogy az új adókra se jó  gondolni.« Mégis kérem 
Önöket, kedves Radioaktívok, vizsgálják meg és ítéljék 
meg ezt az ötletet. Sajnálom, hogy nem lehetek most 
Önökkel, mert feltétlenül jelen kell lennem egy bálon. 
Alázatos szolgájuk, 1930. december 4. Wolfgang Pauli”

Wigner Jenő már 1932-ben tudósított, értekezett a 
Pauli-féle neutronról (a Magyar Tudományos Akadémia 
folyóiratában) magyarul.

1932-ben Chadwick laboratóriumában észlelt egy 
másik elektromosan semleges magrészecskét, amelynek 
tömege körülbelül a proton tömegével egyezett meg. 
Végül is ez kapta a neutron nevet. A ß-bomläs elméletét 
Fermi dolgozta ki 1934-ben. Eszerint például az atommag 
egyik protonja egy elektrontól negatív töltést kapva sem
leges neutronná alakul, az elektron pedig -  töltését veszt
ve -  könnyű semleges Vi spinű részecskeként repül tova. 
Ez utóbbinak Fermi az olaszos kicsinyítőképzővel ellátott 
neutrínó nevet adta. (Mint bambino.) Az elektronbefogás 
e szerint így írható le: e +/>*—> n° + v". A ß-bomläs során 
viszont antineutrínó keletkezik: rí' —> p* + e~+v°. A 
ß-bomläs azonban olyan lassú például az elektromágne
ses átmenetekhez képest, hogy gyenge kölcsönhatás 
néven emlegetik.

Wigner Jenő 1951-ben ismerte fel, hogy a protonok és 
neutronok száma megmarad: ez a barion-töltés megmara
dása. (Proton és neutron +1 barionnak, antiproton és 
antineutron -1 barionnak számít.) Ennek analogonja a 
könnyű 1 spinű részecskék (elektronok és neutrínók) 
számának, azaz a leptontöltésnek' a megmaradása. (Az

A 20. Nemzetközi Neutrínó Konferencia (München) záróelőadása, az 
áprilisban Los Alamosban tartott előadás és a budapesti Ortvay Kollok
vium alapján.

1 A leptontöltés megmaradását Konopinski és Mahmoud ismerte fel 
1953 őszén, Physical Review közölte angolul. Jakov Zeldovich ismerte 
fel 1953 tavaszán, Dokladi Akademii Nauk SSSR oroszul jelentette meg. 
Marx György ismerte fel 1952 októberében, 50 évvel ezelőtt, Acta Phy- 
sica Hungaricában németül jelent meg.

elektron és neutrínó L leptontöltése +1, a pozitron és az v 
leptontöltése -1.)

A 20. század közepéig a neutrínó csak hiányt kibeszé
lő, elméleti tankönyvi anyag volt. 1956-ig kellett várni, 
míg Fred Reines és Clyde Cowan ezt táviratozhatta Wolf
gang Paulinák:

„Boldogan közöljük, hogy határozottan megfigyeltük a 
maghasadási termékek által kibocsátott neutrínókat, ami
kor azok protonokon inverz $-bomlást váltanak ki (v° + p* 
—> rí' + e*). A mért hatáskeresztmetszet jó l egyezik az elmé
letileg várt 6 cm2 értékkel. 1956. jún ius  14., Clyde 
Cowan. Ezt a felfedezést ismerte el Nobel-díj 1995-ben. 
Mint Nobel-előadásában Reines mondta: -  „Biztos vagyok 
benne, hogy a neutrínófizika jövője legalább olyan izgal
mas és eredményes lesz, m int a múltja. ”

Közben azonban elbonyolódott a kép. Kitűnt, hogy 
az elektronnak vannak testvérei: a nála mintegy két- 
százszor nehezebb p” (müon) és az elektronnál mintegy 
négyezerszer nagyobb tömegű T” (tauon). Ezek nem 
stabilak, hanem elektronra bomlanak, miközben sajátos 
leptontöltésüket a megfelelő neutrínók viszik el: p_ —» 
e +v(+v(1, illetve i~ -» e~ + v e+vt. Ezek után kézenfek
vőnek tűnt háromféle leptontöltésről beszélni: Le\ e , v e, 
továbbá fy. p~, vM, végül Zt: T', v T, amelyek egymástól 
függetlenül külön-külön megmaradnak. A gyenge köl
csönhatást a nukleonok és leptonok közt egy vektortér 
töltött kvantumának ( W* vagy W~) nukleonról leptonra 
történő átugrása közvetíti, minek folytán a nukleon és 
lepton töltést cserél. Később felfedezték a semleges 
gyenge kölcsönhatást is, amit egy semleges térkvantum 
(Z°) átugrása hoz létre, ekkor a lepton és nukleon egy
máson szóródik.

A leptonokra, így neutrínókra vonatkozó empirikus 
adatok gyarapodásával a téma fokozatosan az érdeklő
dés előterébe került. Amikor 1972-ben Nemzetközi Ne
utrínó Konferenciát hirdettünk meg, Balatonfüredre a 
téma olyan kiválóságai jöttek el, mint Clyde Cowan, Et- 
tore Fiorini, Richard Feynman, Tseng Dao Lee, Bruno 
Pontecorvo, Fred Reines, V idor Weisskopf, Jacob Zeldo
vich és sokan mások. A megnyitóban mondtam: -  „A 
fény mellett neutrínók az Univerzum leggyakoribb ré
szecskéi, sokkal több neutrínó van, m in t proton és 
elektron. ” -  Ez a balatoni konferencia a Nemzetközi 
Neutrínó Konferenciák rendszeres (kétévenkénti) soro
zatát indította el, így vésődött be a modern fizika törté
netébe. A x-lepton felfedezését például az 1975. évi 
konferencián jelentették be Balatonfüreden. Ezidén 
Münchenben rendezték meg a 20. Nemzetközi Neutrínó 
Konferenciát, ahol ismét tudományos szenzációkról 
számoltak be (neutrínók a Napból), és ahol kiemelten 
megemlékeztek a konferenciasorozat 30 évvel korábbi 
elindulásáról. Valós tudománytörténeti élmény, hogy 
mindegyiken részt véve átélhettem a neutrínó-tudo
mány kibontakozását:
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Az első Nemzetközi Neutrínó Konferencia résztvevői, Balatonfüred, 1972.

v ’72 Balaton (Magyaro.) 
v ’74 Philadelphia (USA) 
v ’75 Balaton (Magyaro.) 
v ’76 Aachen (Németo.) 
v ’77 Kaukázus (Oroszo.) 
v ’78 Purdue (USA) 
v ’79 Bergen (Norvégia) 
v ’80 Szicília (Olaszo.) 
v ’81 Hawaii (USA) 
v ’82 Balaton (Magyaro.)

v ’84 Nordkirchen (Németo.) 
v ’86 Sendai (Japán) 
v ’88 Massachusetts (USA) 
v ’90 CERN (Svájc) 
v ’92 Granada (Spanyolo.) 
v ’94 Eilat (Izrael) 
v ’96 Helsinki (Finno.) 
v ’98 Takayama (Japán) 
v ’2000 Sudbury (Kanada) 
v ’2002 München (Németo.)

(Európa, Amerika, Ázsia után már Dél-Afrika és Új-Zé- 
land is jelezte rendezési szándékát.)

A neutrínó tömegéről leginkább a ß-bomläs folytonos 
energiaspektruma (azaz az elektron és antineutrínó osz
tozkodása a felszabaduló nukleáris energián) árulkodik. 
E szerint az Vi spinű neutrínó nyugalmi tömege az elekt
ronénak százezredét sem teszi ki, tömegét a fizikus köz
felfogás (az 1 spinű fotonéhoz hasonlóan) zérusnak te
kintette. A szerző szemében a neutrínó a „legelegánsabb 
részecske” volt, amelynek kétkomponensű hullámfügg
vényét egy elsőrendű differenciálegyenlet, a Weyl-egyen- 
let írja le relativisztikusan:

+ i cct Vvi/ = 0. 
dt

Itt CT,, ct2, ct, a kétszer kettes Pauli-mátrixokat jelöli:

1----T—io 1o 01 _

1 0
> i  0 ’ 0  - 1

Ez pedig egyszerűbb, mint a 3-komponensű Maxwell- 
egyenletpár, a 4-komponensű Dirac-egyenlet vagy a má
sodrendű Klein-Gordon-egyenlet!

Eleinte meglepő volt, hogy háromféle neutrínó van: 
v c, V(1, v x, egységnyi leptontöltéssel és zérus elektromos 
töltéssel, de azután az elemi részecskék Standard Modell
jében megszoktuk: töltött lepton is háromféle van: e, p, 
x. Kvark meg éppenséggel háromszor három. Nincs mit 
tenni: a Természet mindent háromszor mond.

Atmoszférikus neutrínók

A 20. század második felében a neutrínók csillagá
szati szerepe felé fordult a figyelem. Földünket kívülről 
a kozmikus sugárzás nagyenergiájú részecskéi (főleg 
protonok és más töltött atommagok) bombázzák. Ezek 
ütköznek a légkör atommagjaival, így a sztratoszférában 
nagyenergiájú magfolyamatok zajlanak le, amelyek sok 
(a beérkező gyors primér protonoknál is több) 7t-me- 
zont keltenek. Ezek milliomod másodpercek alatt, még 
a sztratoszférában elbomlanak: 7i+ —> p+ + vM. A müonok 
is instabilak, de eljuthatnak a Föld felszínéig, a kozmi
kus sugárzás kutatói megszámlálhatják azokat. Ebből 
azt is megtudhatják, hány velük társultan keletkezett v„ 
érheti el bolygónkat négyzetcentiméterenként és má
sodpercenként. Feltételezés szerint a neutrínók stabilak, 
elektromosan semlegesek, nem fejtenek ki magerőt, 
tehát szinte akadály nélkül átfuthatnak a Földgolyón. 
Csak gyenge kölcsönhatást mutatnak, ami alkalmat 
adhat arra, hogy néha atommaggal ütközve a semleges 
lepton elektromos töltést szerezzen, a megfelelő töltött 
leptonná alakuljon át: + n° —> p* + p~. Ennek ellenőrzé
sére, még inkább a kitapasztalására megindult a ver
seny a kozmikus sugárzás által a sztratoszférában me
zonbomlások által keltett neutrínók detektálására, amit 
ezen neutrínók ütközései során a mélyben keltett müo
nok tesznek megfigyelhetővé. Hogy ezek észlelését a 
kozmikus sugárzás hatására még fenn a légkörben ke
letkezett müonok ne zavarják, mély bányákba szálltak 
le, mert a többkilométeres földréteg az atmoszférikus 
müonokat leárnyékolja. Ha bánya mélyén müont észlel
nek, azt csak v(l kelthette odalent. Három kontinensen 
folyt a kutatás. Olaszországban, a Gran Sasso mélyén 
észleltek müonokat, ezek száma azonban a kozmikus 
sugárzásban odafenn direkt mért müonok által becsült 
szám 70%-a volt. Amerikában, a Sudan bányában 5000 
tonna tiszta vízben lesték a lent neutrínók által keltett 
töltött müonok Cserenkov-sugárzását, a mért intenzitás 
itt a várt érték 68%-a volt. Japánban, a Kamioka bányá-
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ban 50000 tonna vízben számlálták a földalatti müono- 
kat, a nagy céltárgyban sok eseményt észleltek, ezáltal a 
háttérzajt jól ki tudták küszöbölni, így a várt értéknek 
csak 65%-át észlelték. Utóbbi a legpontosabb érték, 
egy-két százalék hibával. A kísérletek egymással kon
zisztensek! Hova tűnhetett a kozmikus sugárzás által 
keltett vu neutrínók egyharmada?

Bruno Pontecorvo már a 20. század közepén felvetet
te, hogy a különböző fajta neutrínók röptűk során eset
leg egymásba oszcillálhatnak. Fénysebességgel mozgó 
részecskék esetén azonban a relativisztikus idődilatáció 
miatt az oszcilláció periódusa végtelenné nyúlna. Fel 
kellett tehát tételeznie, hogy a neutrínóknak pici (de 
egymástól valamicskével különböző) nyugalmi tömege 
lehet. Pontecorvo nyomán tételezzük fel, hogy a v, 
tömeg-sajátállapotban a nyugalmi tömeg mt, a v2 tö- 
meg-sajátállapotban a nyugalmi tömeg m2. Képzeljük el, 
hogy a p-bomlásban keletkező és a x-bomlásban ke
letkező v t neutrínó a v, és v 2 különböző szuperpozí
ciója:

V. +V2 

f i  '
Ha t = 0 pillanatban vM keletkezik, ez (a neutrínó nyugal
mi rendszerében leírva) a nyugalmi tömegeknek megfe
lelően oszcillál:

v —>v(í) = —------------- ---------.
\Í2

t  idő múltán nézzük meg, mi annak a valószínűsége, 
hogy a neutrínó ne vM, hanem vT állapotban legyen?

i< v jv (o > r
1 -  cosk t

2

A -  v , oszcilláció periódusideje tehát fordítottan ará
nyos a tömegkülönbséggel. Minél nagyobb a neutrínók 
tömegkülönbsége, annál gyorsabb az oszcilláció a neutrí
nófajták között.

Az 1990-es években a kozmikus sugárzás által keltett
neutrínók számában bánya mélyén tapasztalt hiány 

gyorsan divatba hozta Pontecorvo neutrínó-oszcillációs 
elméletét. Mivel vM mellett a bánya mélyén nem jelent
kezett v e, ami pedig elektronná alakulva könnyen kimu
tatható lenne, fel kell tételezni, hogy az atmoszférából 
érkező v^-k harmada útközben v t-vá alakul. A X“ ré
szecskének nagy a tömege, keltéséhez nagy energia 
volna szükséges, így az épp v t állapotban lévő neutrínó 
a megfigyelés számára elvész. Ehhez a részleges v M —> vt 
átalakuláshoz azt kell feltételezni, hogy a tömegnégyze
tek különbsége

A m1 2t ~ 3 • 10'3 eV2.

Tapasztalati tény lett, hogy a három fajta leptontöltés 
külön-külön mégsem marad meg, hanem egymásba át
alakulhat, csak L = Le+L  ̂+ Lt állandó2.

Neutrínók a Napból

Környezetvédők az atommagok termelte (belőlük fel
szabadított) energiát gyakran minősítik felelőtlen emberek 
csinálta „mesterkélt” energiának, szemben a természetes 
„megújuló” energiával, mint a napfény. A tudomány azon
ban -  George Gamow és Teller Ede nyomán -  már fél év
százada tanítja: a napsugárzást is atomenergia működteti. A 
korai Forró Univerzumban sokmilliárd fokon olyan inten
zív volt a hőmozgás, hogy nem létezhettek összetett atom
magok. A kozmikus történelem hidrogénből indult el, ma 
is még hidrogén teszi ki az Univerzum anyagának javaré
szét. Amikor a lehűlő hidrogén-gáz csillagokká tömörült, a 
gravitáció összehúzó munkavégzése többmillió fokra föl
melegítette a csillagok -  köztük a Nap -  centrumát.

A hidrogén-ionok (pozitív protonok) -  az elektromos 
taszítást legyőzve és a Coulomb-gáton átalagutazva -  oly
kor-olykor ütköznek, egy pillanatra 2He atommag keletke
zik. De ezt a magerő nem képes stabilizálni a két pozitív 
proton elektromos taszításával szemben, ezért csakhamar 
újra széthull két protonra. Nagyritkán -  egy proton életé
ben milliárd évenként egyszer -  megtörténhet, hogy a 2He 
létezése pillanatában ß-bomläst szenvedve elektromos 
töltést ad le: 2He —> 2H + e*+vc„ Ez gyenge kölcsönhatás, 
azért ilyen ritka. A 2H atommagja, a d deuteron már stabil, 
ugyan kicsi kötési energiával. Belőle többszöri ütközéssel, 
magreakcióval a mély kötési energiájú 4He atommag jön 
létre. Végeredményben négy hidrogén-atomból egy 4He, 
két pozitron és két Ve keletkezik. A két pozitron két elekt
ronnal csakhamar szétsugároz. Egy 4H + 2e~ —> 4He + 2ve 
szintézisben Q = 25 MeV energia szabadul fel. A Nap cent
rumának ma már 50% a hélium-tartalma.

A Nap PB = 4-1026 watt teljesítménnyel fényt sugárzó 
erőmű. Ezen adatok birtokában kiszámíthatjuk, hogy ben
ne (V0(vp = PJViQ neutrínó keletkezik másodpercenként. 
Ezek -  lévén gyengén kölcsönható részecskék -  szabadon 
átfutnak a Napon, eljutnak a Földig, Földünket tehát 7V = 
N jA nr1 intenzitású neutrínó-zápor éri. Nap felé fordított 
tenyerünket másodpercenként a Napból érkező neutrínók 
milliárdjai szelik át. A neutrínó-sugárzás éjjel is elér ben
nünket, hiszen számukra a Földgolyó sem jelent akadályt.

A 20. század második felében érthető módon feléledt 
a vágy, hogy észleljük a Napból érkező elektron-neutrí
nókat, azaz neutrínó-fényben megnézzük a Nap centru
mában működő nukleáris kohót. Első legkézenfekvőbb 
módszer a neutrínók jelzésére az, hogy a neutrínó-befo
gás által keltett radioaktív atommagokat észleljük, példá
ul v t,+ 71Ga -A 7lGe + e . A radioaktív 71Ge germánium ké
miailag elkülöníthető a galliumból, és jellegzetes y-vona- 
la révén jól felismerhető. Amerikában (Colar Gold Field)3,

Hogy valóban oszcillációról van szó, mutatja az a körül
mény, hogy a Föld túlsó oldaláról érkező vM és v t neutrí
nók aránya más, mert a hosszabb futási idő alatt több vM 
-  v t átalakulás történhetett.

1 Ezt tételeztem fel 1952-ben is, a leptontöltés megmaradásának első
megfogalmazásakor.

3 Raymond Davis, aki itt 1967-ben kezdte el a Napból érkező neutrí
nók észlelését, 2002-ben megkapta az USA Nemzeti Tudományos Díját.
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84%  konfidencia

Napközei, naptávol az év folyamán

Európában (Gran Sasso), Oroszországban (Kaukázus) 
többféle elemmel végeztek ilyen földalatti (tehát kozmi
kus sugárzástól leárnyékolt) méréseket. Határozott jele
ket sikerült regisztrálni. A detektált v (,-intenzitás azonban 
szignifikánsan kisebb volt a vártnál, mintegy fele a stan
dard asztrofizikai Nap-modell által jósolt intenzitásnak. 
(A mérések pontossága 10% körül járt.)

Az 1990-es években azonban minőségi változást ho
zottjapánban, a 2 km mélyen fekvő Kamiokande bányá
ban kiépített mérés, méginkább annak az 1990-es évek 
végére tökéletesített változata, a Szuperkamiokande. Itt 
50000 tonna tiszta vizet körülvevő 11000 fotodetektor 
figyeli, amint a töltésátadással nem járó v e+ e —> e +ve 
semleges gyenge kölcsönhatás által meglökött gyors elekt
ronok vízben Cserenkov-sugárzást keltenek. A Nap irá
nyából érkező jelek azt mutatják, hogy a neutrínók a 
Napból érkeznek4, akár nappal van (a Nap „fent” van), 
akár éjjel (a Nap „lent” van, bolygónk túlsó oldalán). Az

4 Az atmoszférikus eredetű neutrínók irányfüggetlen háttérzajt adnak.

Sudbury: tanulmányúton 6800 láb mélyen a bányában

évszakos ingadozás adja a másik bizonyítékot: nyáron 
(naptávolban) valamivel kisebb a jelintenzitás, mint télen 
(napközeiben). A mért ve intenzitás az asztrofizikailag 
várt intenzitás felét sem éri el.

Hova tűnt el útközben a Napból indult neutrínók java
része?

Kézenfekvő magyarázatot kínál a Pontecorvo által 
javasolt neutrínó-oszcilláció. A Naptól a Földig futva sok 
v c átalakulhatott v^-vé, de müonok ütközéses keltésére a 
Nap-neutrínók energiája nem elegendő. A sztratoszférá
ból a néhány milliomod másodperc alatt eljut a bánya 
mélyére, ezalatt v T-ba oszcillál át. Ez a gyors oszcilláció 
nagy A m (v^-vx) tömegkülönbségre utal. A Napból vi
szont a ve hosszú percekig utazik, ezalatt lassúbb oszcil
lációval alakul át v^-vé, ami pedig kisebb Am(ve-v ^ ) 
tömegkülönbséget sejtet. (E kis tömegkülönbség magya
rázhatja, hogy az atmoszférikus nem kelt ve-vé átala
kulva megfigyelhető elektronokat a Földbe érkezéshez 
szükséges rövid idő alatt.) Természetesen a hamar 
tovább oszcillál vx-vá, majd az vissza v^-vé és így to
vább5.

A századfordulóra a kanadai Sudbury Neutrínó Ob
szervatóriumban (SNO) megszületett a happy end. Itt 2 
km szikla (6 km víz-egyenérték) mélyen 10000 fotode
tektor figyeli a 12 méter átmérőjű átlátszó műanyag 
gömbben tárolt nehézvizet (D20). A megfigyelt v c,+ d* —> 
p*+p* + e~ események a Napból érkező v e neutrínókat 
számlálják (töltött gyenge kölcsönhatás). A megfigyelt 
v + d* —> p* + n +v események viszont mindhárom fajta 
neutrínót jelzik (semleges gyenge kölcsönhatás). Az 
elsőként mondott töltött gyenge kölcsönhatási jelensé
gek 1,7+0,1 m illió v /c m 2s áramsűrűséget mutatnak. A 
másodikként mondott, minden neutrínót je lző  semle
ges gyenge kölcsönhatási jelenségek viszont háromszor 
ennyi, 5,1±0,5 m illió v/cm2s teljes neutrínó-fluxust je
leznek a deuteron szétverésére vezető energiaküszöb

5 Los Alamosban protonokat gyorsítva 7i-mezonokat keltettek, azok 
7t~ —> (t" + vM módra bomlottak. A keletkezett v^-nyaiábot hosszű úton 
futtatták, lehetőséget adván, hogy v„ -  v f átalakuláson menjen át. A 
végén lévő céltárgyban néhány pozitront észleltek, amit —> e* átalaku
lásként értelmeztek. Ezt az indikációt most a Fermilab próbálja intenzí
vebb neutrínónyalábbal földi kísérletben megerősíteni.
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felett. A standard asztrofizikai Nap-modell elméleti vá
rakozása 5,05±0,9 millió v/cm 's. Ez a századforduló 
talán legnagyobb tudományos szenzációja: neutrínó- 
teleszkópunk egyenes adásban mutatja a Nap centru
mát, direktben látjuk az ott fo lyó  fúziós magfolyamatok 
neutrínó-fényét!

Az atmoszférikus neutrínó-anomáliához milliomod 
másodperces gyors oszcillációt kellett feltételeznünk6 *, 
ezért a és v t tömegnégyzetének különbsége nagy: 
Am2 -  3 '10-3 eV. A Nap neutrínó-anomáliájához viszont 
többperces lassú oszcillációt kell feltételeznünk, ami azt 
jelenti, hogy a v e tömege nagyon közel van a vu tömegé
hez, Am2~ 4 -lO"5 eV.

Néhány évtizeddel ezelőtt tanárként azt vallottam, 
hogy elég az elektront-protont-neutront tanítani, hogy a 
fiatalokat eligazítsuk a magfizikában. Most azonban azt 
ajánlom, hogy az elektron semleges párját, a neutrínót is 
tanítsuk, hiszen a napfény energiaforrását: a Nap centru
mában végbemenő magfúziót neutrínó-fényben látjuk, 
azt észleljük irány szerint és a neutrínók számlálásával 
megmérjük a Nap nukleáris erőművének teljesítményét. 
Az pedig megegyezik a Nap-felszín tapasztalt fény-telje
sítményével. Már pedig tudni illik, honnan ered a ben
nünket éltető napfény. Ha a rózsa hasznosítja az atom
energiát, mi is megtehetjük.

Kozmikus neutrínók

A táguló Univerzum egy Forró Nagy Búmmal indult 
el mintegy 15 milliárd évvel ezelőtt. A nagy sűrűség, 
élénk hőmozgás miatt olyan gyakoriak voltak az ütkö
zések, hogy egymilliomod másodpercen belül termodi
namikai egyensúly alakult ki. Ahogy az Univerzum tá
gult és hűlt, az ütközések ritkultak. Egy ezredmásod- 
perc múltán a csupán gyenge kölcsönhatást mutató ne
utrínók lecsatolódtak, X hullámhosszuk a tér tágulásá
val, a geometriai mértékskála nyúlásával tovább nyúlt. 
Az elektromosan töltött részecskék viszont ezután is 
vadul ütköztek, szórták-keltették egymást. Végül egy 
perc múltán az Univerzum annyira lehűlt, hogy a hő
mozgás kT energiája 1 MeV alá csökkent. Ekkor a pozit
ronok elektronokkal ütközve szétsugárzódtak fénnyé, 
ezáltal kicsit felfűtötték a hőmérsékleti elektromágneses 
sugárzást a neutrínó-sugárzás hőmérséklete fölé. Percek 
múltán a neutronok is elbomlottak protonokra, évek 
múltán a protonok elektronokat vonzottak maguk mellé 
és semleges hidrogén-atomok alakultak ki. A tér tágulá
sa a X hullámhosszak megnyúlását, az anyagkomponen
sek további hűlését eredményezte. Zérus vagy elhanya
golható tömegű részecskék (fotonok és neutrínók) ese
tében kT= hv = he/X ~ 1/r, tehát ezeknek a sugárzási 
részecskéknek a T hőmérséklete az r távolságskála tá
gulásával fordított arányban csökken. Nyugalmi tömeg
gel rendelkező (nemrelativisztikus) részecskék, például

6 Korábban a mérések pontatlansága miatt fellépő sok anomália miatt
feltételeztek egy további steril neutrínót is, ami nem vesz részt gyenge 
kölcsönhatásokban, de amibe a többi neutrínó esetleg átoszcillálhat. A 
pontosabb mérések mára ennek létét kizárták.

atomok esetében kT = mtf/2 = t f / lm X 1 -  1 /r2, ezek 
hőmérséklete r  növekedtével gyorsabban csökken a tá
guló Univerzumban. A semleges atomokból-molekuIák
ból álló gáz rohamosabban hűl, a gravitáció hatására 
galaxisokká, csillagokká csomósodik.

Mai mikrohullámú mérések szerint az egész Univerzu
mot lényegében homogén, Planck-törvényt követő spekt
rumú elektromágneses sugárzás tölti ki, amelynek jelen
legi hőmérséklete 2,7 K. Ez azt jelenti, hogy a tér minden 
cm3-ében mintegy 400 foton van. A statisztikus termodi
namika szerint szükségszerű egy maradvány neutrínó
sugárzás léte is, ami kissé hűvösebb, hiszen a fotonokat 
az első perc végén (a neutrínók lecsatolódása után) a 
pozitron-elektron-szétsugárzások felmelegítették (az 
elektron-pozitron-gáz entrópiája a fotongázba folyt be
le). Ezért a maradvány neutrínó-sugárzás jelenlegi hő
mérsékletének 2 K körül kell lennie. Mivel termodinami
kai egyensúlyban a sugárzás részecskeszáma a oT* ener
giasűrűség és a kT átlagos részecskeenergia viszonyával, 
7^-nal arányos, és mivel a neutrínó még a Pauli-féle kizá
rási elvnek is alá van vetve, 140 neutrínónak kell lennie a 
világtér minden cm3-ében. Pontosabban: háromszor 
ennyinek, mert háromféle megkülönböztethető neutrínó 
van. Ezért volt jogos arra utalnunk, hogy a világ leggya
koribb részecskéje a neutrínó lehet. (Atom kevesebb van, 
mint egy darab m’-enként.) Hogyan lehetne ezt a kozmi
kus neutrínó-hátteret észlelni?

Első megjegyzés: Ha a neutrínóknak mv nyugalmi tö
megük van, akkor az Univerzum lehűlésének egy ké
sőbbi szakaszában kTv < mvf  lett, azaz a neutrínók 
nemrelativisztikussá váltak és a táguló Univerzumban T 
~ 1 /r helyett T -  1/r2 skálatörvény szerint, tehát még 
rohamosabban hűltek. A lassú neutrínókat a gravitáció 
csomókba sűríthette: neutrínó-csillagok keletkezhettek. 
Talán később ezek gravitációs ölében gyűltek össze az 
atomok, hogy ott galaxisokká, csillagokká sűrűsödje
nek. Nyomára lehetne-e jutni a galaxisok eme „neutrí
nó-atmoszférájának”? Eötvös Loránd mutatta meg, hogy 
a szabad szemmel nem látható anyagot is elárulhatja 
gravitációs hatásuk.

Most, a századforduló éveiben fo lyik az Univerzum 
nagyléptékű feltérképezése, amelynek egyik kezdemé
nyezője és vezetője Szalay A. Sándor, az Eötvös Egye
tem és a Johns Hopkins Egyetem professzora. Észlelik a 
mikrohullámú háttérsugárzásban még az Univerzum 
lehűlése előtt fellépett kis aszimmetriákat. Ezek trigono
metriai feldolgozása arról tanúskodik, hogy az Univer
zum geometriája (10%-os hibán belül) euklideszi. Ener
gia tömeget jelent, ami teret görbít. Ha a geometria koz
mológiai léptékben euklideszi, az Univerzum teljes 
energiája körülbelül zérus, azaz annyi tömeg van, 
amelynek negatív gravitációs energiája éppen kiegyenlí
ti a (tágulásként megfigyelt) mozgási energiát. Ebből a 
geometriai gondolatmenetből kikövetkeztethető, hogy 
az Univerzum tömegsűrűsége százalékra megegyezik a 
zérus összenergiát adó pfcn, = 3H2/8 k G = 1(T26 kg/m3 
kritikus sűrűséggel: p /p iTj, = 99±12%. (A Cosmic Back
ground Imager, azaz a Kozmikus Hátteret Feltérképező 
mikrohullámú antennarendszer mérési eredménye, 
2002. május.) Itt H  az Univerzum tágulásának ütemét
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Hogyan függ v a netrínó-fajták számától és tömegétől

jellemző Hubble-állandó, a galaxisok r  távolságának és 
v távolodási sebességének a hányadosa: H  = r/v.

Az atomos anyag kozmikus gyakoriságát meg lehet 
becsülni az Univerzum csillagközi anyagának még az 
originális neutronok elbomlása előtt proton-neutron-üt- 
közésekben kialakult kémiai összetételéből. E szerint az 
atomos anyag a kritikus anyagsűrűségnek mindössze 
3-4%-a. Az elektromágneses sugárzás sűrűsége ennél 
nagyságrendekkel kisebb. A csillagok, galaxisok moz
gása elárulja a gravitációsan összecsomósodott láthatat
lan tömegek, az úgynevezett sötét anyag járulékát, ez a 
kritikus tömegsűrűségnek mintegy 30%-a. Az Univer
zum anyagának fennmaradó körülbelül 2/3 részét a 
gravitációsan nem csomósodó valami teszi ki, ennek 
neve sötét energia!. Ezekkel a mérési adatokból kiolva
sott anyagarányokkal az empirikus kozmológia az egyik 
legnehezebb feladványt adta fel, amit a 21. század csil- 
lagászainak-fizikusainak-geométereinek kell majd 
megfejteniök.

Ismerjük a neutrínók jelenlegi számát térfogategység
ben. Ha valamelyik fajta neutrínónak van számottevő 
nyugalmi tömege, ez hozzájárulhat a sötét anyaghoz. 
Egyfajta neutrínó mintegy 10 eV nyugalmi tömeggel kiad
ná a gravitáló sötét anyag mennyiségét. Körülbelül ekko
ra tömeggel olyan neutrínó-felhők tudnák magukat gravi
tációsan összetartani, neutrínó-csillagokat létrehozni, ami 
megfelel a ma észlelhető galaxishalmazok térbeli gyako
riságának (SZALAY A. SÁNDOR, 1976).

Végezzünk egy kvantitatívabb becslést az összecsomó
sodott gravitáló sötét anyag térbeli eloszlására. Tételez-

7 M arx G yörgy: The abundance o f  the two neutrinos in the Universe
-  Nuovo Cimento 30 1963; Fodor-K övesi-D omokos-M arx: Neutrino 
density o f  the Universe and Cosmology -  Acta Physica Hungarica 
17/1964; Csonka Pál, Marx György: Neutrinos, gravity and cosmology
-  Acta Physica Hungarica 22/1964; M arx György, Szalay A. Sándor: 
Neutrino rest mass from  cosmology -  Astronomy and Astrophysics 
49/1976; M arx György: Irreverzibilis Univerzum -  Fizikai Szemle 
1988/5; Sinkovigs Anna, Tavaszi Gábor, M arx György: Neutrinos and  
the dark matter in  cosmology- Acta Physica Hungarica 74/4; Luciano 
M aiani: Hideg sötét anyag és nehéz neutrínók az Univerzumban és 
laboratóriumban -F iz ika i Szemle 2000/10; Marx György, Kupi Gábor: 
Galaktikus forgássebességek és sötét neutrínó-anyag -  Heavy Ion Phys
ics 2001; M arx György: Quintesszecia -  Fizikai Szemle 2001/1; Szalay 
A. Sándor: Világtávcső- Fizikai Szemle 2001/12; Fodor Zoltán et al.
-  Physical Review 2002.

zük fel, hogy a mi Galaktikánk esetében is a látható fény
lő csillagrendszert annak tízszeresét kitevő tömegű átlát
szó neutrínó-gömb veszi körül. Ezen a neutrínó-felhő a 
sűrűségeloszlását empirikusan megkaphatjuk, ha a Ga
laktika centruma körül keringő égitestek v keringési se
bességét és r  pályasugarát mérve kiszámítjuk a & /r  cent- 
ripetális gyorsulást adó, r  sugáron belül eső gömb M (r ) 
tömegét:

= G M jr)  
r  r2

Innen dM (f)/d r=  47tríp(r) szerint megkaphatjuk a golyó 
p(r) tömegsűrűség-eloszlását0.

A neutrínó-csomóról feltételezzük, hogy tömege a 
Galaktika tömegének tízszerese. A neutrínók nagyon 
alacsony (gyakorlatilag zéais) hőmérsékletű elfajult Fer- 
mi-gázként veszik körül a Galaktika csillagait. Ha a ne
utrínók nyugalmi tömege nagy volna, ez a Fermi-felhő 
szorosan ráhúzódna a látott Galaktika-magra. Ha a nyu
galmi tömeg nagyon kicsi, akkor a Pauli-elv kiszorító 
hatása miatt a Fermi-gömb nagy térrészre szétterül. A 
neutrínó tömegét válasszuk úgy, hogy a kapott sűrűség- 
eloszlás jól reprodukálja kiadja a csillagászatilag megfi
gyelt keringési sebességeket. Egyetlen neutrínó-fajta 
esetén jó illesztést mv = 8,4 eV adna. Három közel 
egyenlő tömegű neutrínó feltételezése esetén mv = 2,8 
eV ad a csillagászati megfigyelésekhez legjobban illesz
kedő sűrűséggörbét.

Ha ez utóbbi (egymáshoz közel eső) neutrínó-tömege
ket a laboratóriumi megfigyelések megerősítenék, akkor 
kijelenthetnénk, hogy a sötét anyag a korai Forró Univer
zumból visszamaradt neutrínókból áll.

A Ve nyugalmi tömegét laboratóriumban a ß-bomläs 
energiaspektrumából lehet meghatározni, ahol az atom
mag-átalakulás által felszabadított energián a p  lendü
lettel és E = f?/2meenergiával kirepülő elektron, valamint 
a g lendületű és = (m jt^ + c2 ( f)m energiájú v B osztoz
kodik. A két részecske viselkedését fázistérben a követ
kező kifejezés írja le:

j  j 8 (E0 -  E -  Ev) 4n p 2 dp4n  q2 dq. 8

8 Számítási egyszerűség kedvéért ezt a neutrínó-gömböt elfajult (azaz 
gyakorlatilag zérus hőmérsékletű) neutrínógáznak tekintjük. Ekkor a 
gravitációs potenciált a AU  = 4jiGCp*+pv) egyenlet adja, ahol p* a 
csillagok látott atomos tömegsűrűsége, pv pedig a neutrínó-sűrűség. 
Elfajult Fermi-gázra a pF Fermi-impulzus és a sűtűség összefüggése:

871p p i t f  = p Jng.

A pF Fermi-impulzus lokálisan az £7(r) gravitációs potenciáltól függ: 

p j/2ng  + mv £/(r) = mv £7(0) = const.

A két utóbbi egyenletből pF és pv kiküszöbölhető. Bevezetve az x  = 
ra 'n és \)/(x) = x[£70-  £7(x)] jelölést a következő Thomas-Fermi-típusú 
egyenletet kapjuk a gravitációs potenciál meghatározására:

d-ty/dx* -  -t)t'vVx1/2-(4 7 tG /a )x p í .

Kezdőfeltételnek legyen V|/(0) = 0, hogy £7(0) véges legyen. Legyen 
t|/'(0) akkora számérték, hogy a megoldásként adódó sűrűségeloszlás
ból kapott neutrínó-össztömeg a Galaktika látott csillag-tömegének 
tízszerese legyen. Szabad beviteli paraméter az tp,.
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Kihasználva a 8-szimbólum jelentését, q szerint kiinteg
rálhatunk, és p  helyett áttérhetünk az E integrációs vál
tozóra. így a ß-bomläs elektronjának energia-eloszlásá
ra (konstans faktortól eltekintve) a következő függvény 
adódik:

E '/2(E0 -E )2
(£o - E f

dE.

Zérus neutrínótömeg esetén növekvő E E{) elektron
energiára ez zérushoz tart. Zérustól különböző neutrí
nótömeg esetén E„ előtt levág. Az mv neutrínótömeg 
laboratóriumi meghatározására a legkisebb E0 bomlási 
energiájú 3H (trícium) a legalkalmasabb. Ennek energia- 
spektrumát mérve Mainzban és Troiskban mv < 2,8 eV 
adódott.

Látjuk, hogy most, a 21. század legelején közeleg az 
igazság pillanata. Ha a laboratóriumi mérések azt mutat
ják, hogy a neutrínók tömege valóban 2-3 eV körül van, 
akkor a Nagy Bummból származó maradvány-neutrínók 
képezhetik a keresett sötét anyagot. Ha viszont a ß-bom
läs kimérése lejjebb szorítja a neutrínók nyugalmi töme
gének felső korlátját, akkor neutrínók sem képesek szá
mot adni a gravitációsan jelentkező sötét anyag teljes 
mennyiségéről. Valami teljesen új, a részecskék Standard 
Modelljén túlfekvő megoldást kell keresni. (Persze a sötét 
energia mindenképp kívül esik a 20. századi fizikán.) De 
talán épp ezért érdekes belesni, belépni, fizikusnak lenni 
a 21. században.

A ß-bomläs még takargathat titkot. A mért adatokhoz 
legjobban illeszkedő elektron-energiaeloszlási görbe 
több méréssorozatnál negatív értéket ad, ezáltal az En 
bomlási energiánál is nagyobb E elektronenergiákat je
lezve. Hát ez hogy lehet? Például úgy, hogy a trícium 
nem csak spontán bomlik 3H —> 'He + e +v„ szerint, hanem 
a kozmikus neutrínók által indukált ß-bomläs is történhet 
ve+3H —» 'He + e szerint. Talán már a kozmikus neutrínó- 
maradványsugárzást észlelik földi laboratóriumban? De 
ezt a mérési bizonytalanság még elfedi''.

Kérdések a huszonegyedik századnak

írásom első részében „elegánsan egyszerű” anyagda
rabnak neveztem a neutrínót: nincs nyugalmi tömege, 
nincs elektromos töltése vagy mágneses nyomatéka, 9

9 A kozmikus sugárzás protonjai (és más pozitív ionjai) nem lehet
nek akármilyen nagy energiájúak, mert egy bizonyos energia fölött a 
pozitív elektromos töltésű részecskék ütközése a mikrohullámú elekt
romágneses háttérsugárzás fotonjaival lefékezi őket. Néha mégis ér
keznek Földünkre részecskék ennél a határenergiánál nagyobb ener
giával. Hogy érhetnek el idáig a kozmikus sugárzás távoli nagyener
giájú forrásától? Hátha nagyenergiájú neutrínókként teszik meg a 
hosszú utat, majd a közelben ütköznek kisenergiájú kozmikus neutrí
nóval, és semleges gyenge kölcsönhatás révén tö ltött részecskepárrá 
alakulnak át: v + v —> Z“ —> p'+J>~. Fodor Zoltán és mások azt vélik kiol
vasni a megfigyelt néhány esemény jeleiből, hogy ezt a Z° térkvantum 
nyugalmi energiájánál fellépő rezonancia-erősítés teszi lehetővé. Ez- 
idén tavasszal megjelent közleményük szerint, ha a neutrínórezonan- 
cia-értelmezés igaz, akkor a neutrínók nyugalmi tömege zérustól kü
lönbözik és eV körül lehet. Az érdekes és bátor értelmezés empirikus 
megerősítésre vár.

A trícium bomlási spektrumának mért eltérése az elméleüleg várt el
oszlástól

csak egységnyi leptontöltése van, kizárólag gyenge köl
csönhatásban vesz részt. A neutrínó-trió szépen beil
leszkedett a Standard Modell részecske-tripletjei közé.

Most, a századfordulón azonban kiderült, hogy a há
romféle neutrínónak háromféle nyugalmi tömege van. A 
tömegek legfeljebb elektronvolt nagyságrendűek, a v„ 
tömege lehet a legkisebb, a v(1 tömege mintegy század 
elektronvoltra felette van, a v t tömege pedig közel tized 
elektronvolttal felettük. Egyik tömeg sem lehet nagyobb 
két-három elektronvoltnál. Ezen túl a gyenge bomlá
sokban keletkező háromféle neutrínó nem is marad 
meg, hanem neutrínó-váltóáramként terjed a téren át: a 
háromféle neutrínó egymással keveredik, egymásba 
oszcillál, ami túlmutat kizárólagos gyenge kölcsönhatá
sán. Három tömegadat és három keverési szögadat je
lent meg ott, ahol nem vártunk újabb természeti ön
kényt! A neutrínók rakoncátlan viselkedése miatt töltött 
lepton-testvéreiket is kezdjük gyanakodva nézni: ezek 
is keverednének?

A fizikában megszoktuk, hogy a sikeres elmélet több 
empirikus mérési adatot egyszerre magyaráz, például egy 
adatból vezet le. Mi lehet az az eszme, ami a Standard 
Modell elbonyolódása mögött rejlik? Milyen vidék van a 
Standard Modell határain túl?

A tizenkilencedik század végén hitték, hogy a Termé
szetet determinisztikusán megmagyarázza a klasszikus 
fizika.

A huszadik század végén örültünk, hogy az atomok- 
atommagok-részecskék világát megmagyarázza a Stan
dard Modell: három leptonpár, háromszor három kvark- 
pár, az erős, elektromágneses és gyenge kölcsönhatás 
triójának összjátéka.

Most már nem hihetjük ezt. Kiderült, hogy az Univer
zum anyagának csak néhány százalékát ismerjük. Kide
rült, hogy bolygónk, testünk ebből a nagyon ritka „ato
mos” anyagból épül fel, amelyet megmaradási törvények 
stabilizáltak.

Rossz hírek? Nem, szerintem jó hírek. Azt mutatják, 
hogy a világ gazdagabb, érdekesebb, mint ahogy eddig 
képzeltük. Van még törvény a jelenlegi képletgyűjte
mény formuláin túl is. Fiataloknak érdemes kutatónak, 
fizikusnak menniük, mert izgalmas lesz a huszonegye
dik század is.

Szép a világ, amelyben élünk, hiszen kimeríthetetlen.
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ZONGORAHANGOK ANALÍZISE, KOMPRESSZIÓJA ES 

SZINTÉZISE KARHUNEN-LOEVE-TRANSZFORMÁCIÓVAL
Szalay András
Panda-Audio Kft. 

AKAI Professional Musical Instruments Ltd.

A zongora méltán az egyik legnépszerűbb hangszer, 
hiszen magas fokú polifóniával és széles dinamikatarto
mányban játszható. Széles körű alkalmazásának azonban 
bizonyos adottságok határt szabnak:

1. Igen súlyos, nehezen szállítható, szállításkor elhan
golódik.

2. Egyébként is hangolódik, behangolása komoly 
szaktudást igényel.

3. Környezeti hatásokra (hőmérséklet, páratartalom) 
kényes.

4. Lakásban történő használatát behatárolja, hogy 
nagy és hangos.

5. Drága.
Ezen tulajdonságok miatt kézenfekvőek egy elektroni

kus zongora előnyei, amelynél a fenti tulajdonságok 
egyike sem szükségszerű.

Ha egy akusztikus hangszer hangját szintetikusan 
akarjuk előállítani, két alapvető lehetőség kínálkozik. 
Egyszerűbb módszer, ha az eredeti hangszer hangjait 
mikrofonnal felvesszük, és ezt a digitalizált hangot 
játsszuk vissza a hangszer elektronikus verziójával. Má
sik, lényegesen bonyolultabb módszer, ha megpróbáljuk 
a hangszer fizikai működését szimulálni. Ez utóbbi mód
szer bonyolultsága miatt csak körülbelül az utóbbi 8 
évben kezdett elterjedni. Mivel a különböző hangszerek 
működési elve más és más, mai napig csak az egyszerűb
ben modellezhető hangszerek fizikai szimulációjára lé
teznek használható modellek. Például a legtöbb fúvós 
hangszer hangja ma már fizikai modell alapján is elég jó 
minőségben előállítható, de a zongora szimulációja egye
lőre használhatatlan.

Szerencsére a zongorán leütött hang hangja már a le
ütés pillanatában meghatározott a leütött billentyű meg
választása és a leütés dinamikája révén, ezen a zenész 
később már nem tud változtatni (kivéve a pedálok hasz
nálatát). Ezért a zongora hangja jó minőségben reprodu
kálható hangminták segítségével, amennyiben megfelelő
en sok billentyűtartományban (esetleg billentyűnként) és 
dinamikai szinten veszünk mintákat. Könnyen belátható, 
hogy ez, például fúvós hangszerek esetében még elvileg 
sem áll fenn, hiszen a zenész a hang tartása közben is 
rengeteg módon tudja a hangzást befolyásolni, és ezek
nek a lehetőségeknek a követése hangminták közötti 
váltásokkal lehetetlen lenne.

Ha kiszámoljuk hogy egy kompromisszumoktól men
tes zongorahanghoz mennyi memória szükséges, megle
pően nagy számot kapunk: 88 billentyű x 8 dinamika

Előadás az ELTE Ortvay-kollokviumán. Sajnos az elektroakusztikai be
mutatásokat itt nem tudjuk közölni.

szint x átlagosan 8 s mintahossz = 5600 másodperc min
ta. Az ehhez szükséges memória: 5600 s x 44,1 kHz min
tavételi frekvencia x 2 byte/minta = 500 Mbyte. Ugyan a 
memória ára évről évre elképesztő mértékben csökken, 
de vegyük figyelembe, hogy itt ROM memóriát kell hasz
náljunk (hacsak nem építünk be a gépbe egy harddisz- 
ket, ami viszont nem praktikus). A ROM az olcsó RAM- 
oknál legalább négyszer drágább. Ezért az elektronikus 
zongorák konstruktőrei trükköket használnak a memó
riaigény csökkentésére. Ezek a trükkök természetesen 
jelentősen befolyásolják a minőséget.

A legfontosabb ilyen trükk, hogy a hangnak csak 
igen rövid részletét veszik fel, amely részlet alatt a hang 
spektrálisan erősen változik (0,2-1,5 s), utána az utolsó 
rezgési periódust ismétlik végtelen hurokban, m iköz
ben a hang az eredeti amplitúdó karakterisztikának 
megfelelően elhalkul. Ennek a módszernek két lénye
ges hibája van. Egyrészt a spektrum, ha kevésbé is, de 
mindig folytonosan változik. Másrészt a zongora hang
jában, különösen a mély tartományban a hangok fel
hangjainak frekvenciája eltér az alaphang ideális egész
számú többszörösétől:

Fn = n x  F0x ( l  + B x  n2)' 2,

ahol F0 az alaphang frekvenciája, n a felhang indexe, B 
egy konstans, ami a húr anyagától, de a rezgés amplitú
dójától is függ. A végtelenül ismételt hurok értelemszerű
en csak az ideális harmonikus felhangszerkezetet tudja 
visszaadni. Emiatt az így előállított hangban feltűnő, ész
revehető, amikor a hang „befagy” a hurokban.

Másik legfontosabb trükk, hogy általában minden bil
lentyűhöz csak egy dinamikaszintű felvétel tartozik -  
forte vagy foitissimo az alacsonyabb dinamikájú han
gokat úgy állítják elő, hogy vagy egyszerűen halkabb 
szinten szólal meg ugyanaz a hang, vagy ami egy fokkal 
jobb, egy vezérelt aluláteresztő szűrő a hangot annál job
ban letompítja, minél alacsonyabb dinamika szinten lett a 
billentyű megütve. Mivel a zongora halk és hangos dina
mikájú megszólalása között a spektrális különbség bo
nyolult, egyszerű szűrővel nem modellezhető, ezért ez az 
egyszerűsítés lényeges minőségvesztéssel jár.

A WERSI-zongora alapvető terveit négyen készítettük 
el 1988-89-ben (három fizikus, egy matematikus). A ter
vek kivitelezésén körülbelül 20 fő dolgozott. Az akkor 
kialakított koncepciónk megítéléséhez azt is figyelembe 
kell venni, hogy a memóriaárak akkor még körülbelül 2 
nagyságrenddel magasabbak voltak, mint ma, tehát egy 
kompromisszumoktól mentes hangmintalejátszó-rend- 
szer gazdaságilag teljesen lehetetlen lett volna. Ezért
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olyan adatkompressziós módszert fejlesztettünk ki, ami 
lehetővé tette, hogy a hangok keltéséhez felhasznált kö
rülbelül 500 Mbyte hangminta a hangszerben csupán 2 
Mbyte-ra komprimálva van jelen.

Az általunk kifejlesztett módszer, amely a Karhunen- 
Loeve-transzformáció nevű matematikai eljáráson alapul, 
a matematikai részletek tárgyalása nélkül egy egyszerű 
gondolatkísérlettel szemléltethető. Először is tételezzük 
fel, hogy a hang tisztán harmonikus. Ekkor egy hangot 
előállíthatunk tisztán harmonikus Fourier-transzformáció- 
val is, azaz vegyünk annyi szinuszgenerátort, ahány fel
hangot elő akanink állítani. Az eredeti hangok analízisé
vel határozzuk meg ezeknek a burkológörbéjét, majd a 
burkológörbe adatok megengedhető legdurvább időbeni 
és amplitúdó kvantizálásával csökkentsük le a felhasznált 
adatmennyiséget. Ezzel a módszerrel egy alapvető baj 
van: mivel a nem elhanyagolható felhangok száma igen 
nagy, ez a módszer olyan mennyiségű szinuszgenerátort 
igényelne, ami messze tűi van a realitás határain. Itt azt is 
vegyük figyelembe, hogy a zongorista legalább 8 hangot 
tud lenyomni egyszerre, de lenyomott sostenuto-pedál 
mellett a minimálisan szükséges polifónia ennél is lénye
gesen nagyobb, legalább 20-30 hang.

A módszer, amit kifejlesztettünk, ezt az igen nagy ge
nerátorszámot csökkenti le hangonként maximálisan 
8-ra. Ennek az ára csupán annyi, hogy az egyes kompo
nensek jelalakja nem szinusz lesz, hanem valami más; ez 
viszont a digitális hangkeltés számára teljesen közömbös. 
Képzeljük el, hogy van egy egyszerű hangunk, aminek 
csak három szinuszkomponense van, F„, 2xF„ és 3 xF0 
frekvenciával. A hang pillanatnyi spektrumát szemléltet
hetjük, mint egy pontot egy háromdimenziós koordináta- 
rendszerben, amelynek bázisvektorai a három kompo
nenst reprezentálják. A hang időbeli lefutása ebben a 
koordinátarendszerben térgörbével ábrázolható, amely 
valamilyen pályát leírva végül az origóba tart. Könnyen 
belátható, hogy ha ez a térgörbe adott esetben jó közelí
téssel egy a térben kifeszíthető síkon fekszik, akkor egy 
koordináta-transzformációval elérhetjük, hogy új koordi
nátarendszerünk első két bázisvektora ezt a síkot feszítse 
ki. Ebben az esetben a harmadik koordinátát egyszerűen 
elhagyhatjuk. Tehát ezzel elértük, hogy a generátoraink 
számát háromról kettőre tudtuk csökkenteni, viszont a 
generátorok most már nem tisztán szinuszrezgést kelte
nek, hanem az eredeti komponensek valamilyen lineáris 
kombinációját, ami a koordináta-transzformációból adó
dik. A Karhunen-Loeve-transzformáció egy sokdimen
ziós vektorsokasághoz megkeresi azt a koordináta
transzformációt, amellyel a vektorok az űj koordináta- 
rendszerben a lehető legkevesebb bázisvektorral úgy 
közelíthetők, hogy a közelített értékek négyzetes eltérése 
az eredeti értékektől a lehető legkisebb legyen. A félig 
automatizált zongorahanganalízis-program az eredeti 
hangokból a Karhunen-Loeve-transzformáció segítségé
vel kiszámolja ezeket az új bázisvektorokat, valamint a 
komponensek burkológörbéit, ezzel létrehozza az adat
kompressziót.

Az itt elmondott eljárással csak egy probléma van: 
mint az a példából is világos volt, ez a módszer csak tisz-

A hang időbeli lefutása origóba tartó térgörbével ábrázolható

tán harmonikus hangokra alkalmazható. A zongora hang
jai két vonatkozásban is lényegesen eltérnek ettől. Az 
egyik sajátságról már volt szó: a felhangok az alaphang
nak nem pontosan egész számú többszörösei. Ez a prob
léma elhanyagolható a magas hangok tartományában, 
ahol a hallható felhangok száma alacsony, de igen lénye
ges a mély tartományban. A másik probléma az, hogy a 
zongora hangjának igen lényeges alkotórésze kalapács
ütésének hangja, ami zajszerű, egyáltalán nem illeszthető 
a harmonikus spektrumba. Ez a kalapácszaj természete
sen a zongora minden hangmagasságában jelen van, 
azonban korántsem mindenütt hallható. A mély tarto
mányban a spektrum mély részét is igen sűrűn borító 
felharmonikusok teljesen elfedik a kalapácszajt, így ez itt 
egyáltalán nem hallható. A magas hangok tartományában 
egyrészt a spektrum alaphang alatti része eleve nincs 
elfedve, ezért jól hallható, másrészt a spektrumvonalak 
távol vannak egymástól, ezért a közöttük levő tartomány 
túl széles, ahhoz hogy akusztikailag teljesen fedve le
gyen. Ezen okok miatt különböző hangmagasságokban 
az előbb leírt eljárás különbözőképpen optimalizált ver
zióit alkalmaztuk.

A mély hangok tartományában a spektrum két részre 
lett vágva, a két tartományon belül a felhangok sorozatá
ból az analízis program külön-külön számolt ki egy-egy 
„átlagos” alaphangot. Ebből a magas tartományhoz tarto
zó rész virtuális alaphangja lényegesen eltért az igazi so
rozat alaphangjától. így a két tartománybeli hangok szu
perpozíciója igen pontosan vissza tudja adni a zongora 
hangjainak élő, folyton picit változó hangzását, aminek 
pontosan a felhangok eltolódása az oka.

A magas hangok tartományában igen lényeges a kala
pácszaj, ami harmonikus módszerrel nem állítható elő. 
Ezért az analízisprogram szétválasztotta a hangokat har
monikus és nem harmonikus részre. A nem harmonikus 
kalapácszajnak kicsi a sávszélessége (körülbelül 1500 
Hz), ezért ezt alacsony mintavételezési frekvenciával 
lehet tárolni. Másrészt a kalapácszaj időben rövid, sokkal 
rövidebb, mint a hang harmonikus része. Az alacsony 
mintavételezési frekvenciának és a rövid hossznak kö
szönhetően a kalapácszaj tárolása is igen kevés memóriát 
igényel.
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AKI MEGTAPOGATTA A HOLDAT
Rádió-dokumentumműsor Bay Zoltánról

Vértessy Sándor 
Hajdúszoboszló

Vértessy -  Egyszer régen a Gyulavári református pap 
kisfia azt kérdezte az édesapjától: „...ha felmásznék a 
templomtorony tetejére, megérinthetnem a Holdat?” Évti
zedek múltával 1946. február 6-án az egykori kisfiúnak 
megadatott, hogy gyermekkori álmát valóra váltsa: radar
jeleket küldött a Holdra és sikerült észlelnie azok vissz
hangját, másodikként e világon. Ez az igaz történet Bay 
Zoltánról az atomfizika első hazai professzoráról szól. A 
20. század tudománytörténetét gazdagító férfiú személyes 
tárgyi emlékeit kiállították a Nemzeti Múzeumban, a Ma
gyar Nobel-díjasok és világhírű tudósaink pantheonjá- 
ban. Egy látogatott washingtoni múzeumban becses esz
közeit őrzik. Számomra nemrégen megadatott, hogy Bay 
Zoltán özvegye néhány órás beszélgetésre fogadott el- 
csöndesült washingtoni házukban. Meghatottan szólt 
majd fél évszázados közös életútjukról, majd megajándé
kozott néhány olyan kincset érő magnószalaggal, ame
lyek ennek a világszerte jobban ismert, mint idehaza köz
ismert tudósunk szívbéli önvallomásait és naplójegyzeteit 
őrzik. A világhírű professzor először 1973-ban látogatott 
haza az Egyesült Államokból.

Bay' -  Szívesen jövök Magyarországra, mert hiszen 
hiába élek immár három évtizede külföldön, otthonom
nak még mindig Magyarországot tekintem. Nekem erdé
lyi leány a feleségem, mi odahaza magyarul beszélünk, 
és amikor azt mondjuk, hogy otthon, akkor ez vagy Er
délyt jelenti, vagy pedig Magyarországot. Most azért jöt
tem Magyarországra, mert az Eötvös Loráncl Fizikai Tár
sulat meghívott egy előadás tartására. Vándorgyűlésükön 
Debrecenben meg akartak emlékezni egy magyar kísér
letről. Ez a kísérletsorozat az 1944-46-os években történt. 
Hosszú előkészítésekkel 1946-ban jutottunk el oda, hogy 
a kísérletet sikeresnek tudtuk minősíteni. Ennek a célja 
az volt, hogy a csillagászatban csináljunk valami újat. Én 
ugyan nem vagyok csillagász, de gyerekkoromtól kezdve 
engem az ég, a csillagok mindig érdekeltek, még azon is 
gondolkoztam, hogy vajon ha a kis falunknak a tornyára 
én fel tudnék mászni -  ahol én születtem és laktam -  
onnan talán meg is tudnám tapogatni a Holdat, és ez egy 
milyen nagy élmény volna. Persze a gyerek elgondolásai 
nagyon naivak voltak, de egyszer eljutunk oda, hogy 
még többet tudunk, akkor már nem is tűnnek annyira 
naivnak. így történt az, hogy ha mikrohullámú kísérlete
inkkel már eljutottunk odáig, hogy ha nem is a kezünk
kel, de mikrohullámokkal meg tudjuk tapogatni a Holdat, 
akkor csináljuk ezt meg. Amikor Magyarország szeren
csétlen elhatározások folytán belépett a második világhá
borúba, akkor a katonák hirtelen ráeszméltek, hogy 
bombatámadásokat fogunk kapni, amelyekre nem va
gyunk felkészülve. Már lehetett hallani valamit harangoz
ni arról, hogy a külföldieknek van valamilyen eszközük,

Bay Zoltán halálának 10. évfordulójára emlékezve a Bartók Rádió (május 
27.), majd a Petőfi Rádió (július 3.) sugározta. Dramaturg: Borenich Péter.

1 Az eredeti hangfelvételekről leírt szöveg.

amellyel repülőgépeket föl tudunk deríteni és távolságai
kat is megmérni, akkor is, ha azok a gépek még nem 
láthatók. Az angolok már 1935-ben elkezdtek ilyen kísér
leteket. A németek sok évvel később, a háború alatt esz
méltek rá, hogy ilyen kísérletek vannak. Ugyanez volt a 
magyar hadvezetőség története. Mi fizikusok, rádió-tech
nikusok akkor már valamivel többet tudtunk ezekről a 
kísérletekről, mert hiszen addig amíg amerikai folyóira
tok jártak hozzánk, ezek megírták, hogy kifejlesztésben 
van egy rádió-lokátornak elnevezett berendezés, amivel 
repülőgépeket lehet felderíteni. Amerikai folyóiratok 
csillagászati számokat is közöltek arról, hogy mennyi 
dollárt fektetnek bele ezekbe a kísérletekbe. Például 
1942. évre, csak az előkísérletek támogatására 118 millió 
dollárt. Persze magyarországi körülmények között erre 
gondolni sem lehetett. Magyarországon akkor az ország
nak egyetlen laboratóriuma volt, az Egyesült Izzó, ahova 
én néhány évvel azelőtt kerültem a szegedi egyetemről, 
ahol addig elméleti fizikát tanítottam. Az Egyesült Izzóba 
jöttem és ennek a kitűnő csoportnak a vezetésével vol
tam megbízva. Ezt a katonák is tudták, és az akkori hábo
rús törvények értelmében kötelezhették az Egyesült Iz
zót, hogy ezeket a kísérleteket végezze. Az Izzónak min
denféle anyagi ellenszolgáltatás nélkül a kísérletek teljes 
finanszírozását vállalnia kellett, úgy hogy erről még a 
vezetőség sem tudhatott. Aschner Lipótot és engem foga
dott a honvédelmi miniszter, elmondta Aschnernak, hogy 
erre ő kötelezve van. Erre Aschner azt mondta, hogy ez 
életében az első eset, hogy olyanra ad pénzt, amiről nem 
tudja, hogy micsoda. A katonák létesíteni akartak egy 
Bay-különítményt. Én azt mondtam, hogy ezt nem válla
lom, így lettünk egyszerűen Bay-csoport. Összeállítottam 
egy listát, mintegy tíz egyetemi végzettségű ember és 
harminc műszerész, elektroműszerész, és így tovább vol
tak ebben a csoportban, a legnagyobb katonai titoktartás 
mellett, De óriási előny volt, hogy ők rögtön katonai fel
mentést kaptak. így tehát ez egy nagyon jó mentség volt 
arra, hogy ez a csoport együtt maradjon. Azonkívül jó 
volt az anyagellátás is: ami volt akkor az országban mi 
mindent igénybe vehettünk, így például még a benzin
szolgáltatásban is kivételezettek voltunk. Az én automo
bilomra még egy nagy „Ü”-betűt is ráfestettek, ami annyit 
jelentett, hogy ünnepnapokon is járhat ez a kocsi. Persze 
a pesti humor mindenből szeret valami viccet csinálni, és 
erre azt mondták, hogy ezt az kapja csak akinek nagyon 
kitűnő az üsszeköttetése. Hát ilyen körülmények között 
kezdtük el a munkát 1942-ben. Mivel kitűnő emberek 
állottak rendelkezésre, nagyon gyorsan haladtunk. Fél 
évvel később mi már dunai uszályokat tudtunk az Egye
sült Izzó épületének tetejéről megfigyelni mikrohullá
mokkal, egészen 18 kilométer távolságig tudtuk követni 
őket. Ekkor történt az, hogy én kértem a katonáktól, 
hogy most már térjünk át repülőgép-kísérletekre.

Vértessy- 1946. február 6-án a kísérletek eredménnyel 
jártak. Bay Zoltán vevőkészüléke fölfogta a Holdról
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visszavert jeleket, a radarvisszhangot. Valóra vált a gyer
mekkori ábránd, a Hold megtapogatása.

Levél -  Kedves Professzor úr! Ma érkezett meg külön
lenyomata a Holdról visszavert mikrohullámokról. Azon
nal elolvastam és sietek, hogy kifejezzem őszinte bámula
tomat. Mint fizikai és technikai teljesítmény olyan színvo
nalon áll, amelyet Európában nagyon ritkán értek el. Ha 
hozzáveszi az ember, hogy a számításokat a háborút kö
vető összeomlás alatt végezték el, a kísérleteket pedig a 
csaknem tönkretett országban, egyidejűleg az Egyesült 
Izzó újjáépítésével csaknem hihetetlen. Meleg üdvözlet
tel: Gábor Dénes.

Levél -  Kedves Zoltán! Még egyszer meg szeretném 
mondani Neked, mennyire örültem, hogy elutazásom 
előtt találkozhattunk. És, hogy volt egy alkalmunk az 
elektronmultiplyer és a számítógép-problémakörről és 
ezek érintkezési pontjairól beszélgetnünk. Tisztán látom, 
hogy lényeges dolgokat tanultam Tőled. Egyre erősebb a 
meggyőződésem, hogy az elektronmultiplyer a számító
gépek terén a jövőben valószínűleg lényeges szerepet 
fog játszani. A viszonthallásig és viszontlátásig, sokszor 
üdvözöl kész híved: Neumann Jancsi. Los Alamos 1949. 
június 21, kedd.

Bay -  Nagy öröm nekem, hogy Gyulaváros díszpolgári 
oklevelét a Magyarok Világszövetségének elnökétől, Pun- 
gor Ernő műegyetemi tanártól, jó barátomtól vehettem át 
Magyarország washingtoni nagykövetségén. Kérem Elnök 
urat, legyen szíves tolmácsolni köszönetemet Gyula város 
tanácsának és egyben Márki-Zay Lajos kollégámnak, Gyu
la város gimnáziuma fizikatanárának, kinek kezdeménye
zése juttatta nekem a városi tanács díszoklevelét. Mivel 
tudnám ezt az ajándékot viszonozni? Azt hiszem, azzal, 
hogy elmondom: mi fűz engem szülőfalumhoz, Gyulavári
hoz, ami most Gyula város egy része. Igaz ugyan, hogy 
csak 11 éves voltam, mikor édesapánknak, Gyulavári re
formátus lelkészének halála után családom Debrecenbe 
költözött, mégis az örökre szépnek maradó gyermekkor 
emlékei kísértek el további életpályámon. Merem állítani, 
amit a későbbi életemben szépnek, jónak vagy eredmé
nyesnek tudok tartani, mind ott gyökerezett abban a gyer
mekkorban, amitől a sors eltávolított ugyan, de emlékeim
ben megőriztem és oda -  vágyakozva gondolatban -  
vissza-visszatértem. Életpályám a természettudományok 
jegyében folyt, de a gyermekkorom több volt. Először 
költőnek készültem kis primitív versikékkel, azután ze
nész akartam lenni, de mindez fokozatosa összeforrt a 
természettudományos érdeklődéssel. Innen ered, hogy 
mai napig azt tartom: tudomány és művészet között nincs 
különbség, mindkettő valami nagyobbra törekvés kifeje
zője. Az udvarunkban levő kacsaúsztató medence fölé 
lánchidat építettem, melynek papírszalagjai hasonlítani 
akartak a pesti Lánchídra, és melynek deszkapallóján át 
lehetett járni. Századunk első két évtizedében két nagy 
ipari előretörés foglalkoztatta az embereket, az autó és a 
repülőgép. Az automobil hamarosan megjelent Gyulavári 
országútján, mert arra ment el az egyik Erdélybe vivő fö
dtünk. Órákra kiültem a nagy útra, hogy meglássak egy 
autót és hamarosan én is föltaláltam egyet. Ennek motorja 
hengerre csavart kötél volt, amit a benne ülő húzott, úgy 
forgatta a kerekeket. Egy falumbeli nagyobb gimnazista

Neumann János levele (Los Alamos, 1949. január 7.)
Kedves Zoltán,
nem tudom kellően megírni, milyen nagy örömmel tudtam meg a 

Kedves Újévi üdvözleteidből, hogy végre a veszélyeztetett zónán kívül 
vagy, és Amerikában telepedtél le. Indirekt híreket erről már hallottam, 
de az Újévi lapod volt a pozitív és autentikus értesítés. Bocsáss meg, 
hogy csak ilyen késve felelek, de december 15-ike óta el vagyok Prin- 
cetonból, és így a leveled csak késéssel és kerülővel jutott el. Január 20- 
ika körül megint Princetonban leszek.

Nagyon remélem, hogy hamarosan látni fogjuk egymást. Talán 
tudod, hogy én az utóbbi időkben legnagyobbrészt nagy sebességű, 
automatizált, számoló gépekkel foglalkoztam -  jelenleg több munka
társsal együtt egy ilyen gépet konstruálunk az Institute for Advanced 
Study keretén belül, Princetonban. Az e téren használt és még inkább a 
jövőben használandó technikáknak sok érintkezési pontja van a Te 
nagy sebességű számlálási és erősítési eljárásaiddal. Nagyon örülnék, 
ha ezekről a dolgokról egyszer elbeszélgethetnénk.

Én február közepe felé alighanem Washingtonban leszek pár napig 
-  de nem kerülsz Te esetleg korábban New York és Princeton környé
kére?

A mielőbbi viszontlátásig sokszor üdvözöl Neumann Jancsi.

azt mondta, most még csak egy olyan gépet kell feltalálni, 
ami a kötelet húzza, hogy a kocsi „magánjáró” legyen.

Amikor Blériot átrepülte a Csatornát, a képes újságok
ból mindjárt megértettem, hogy a gépet légcsavar előre 
húzza, a szárny pedig -  mint sárkány -  fenntartja. Ez vitt 
a sárkányépítésre, amiben nagy művészetre tettem szert. 
Persze a húzást a sárkány spárgája adja, de itt is elodáz
tam a feladatot azzal, hogy majd erre a célra is föltalálunk
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valamit. A sárkányok különféle alakúak voltak, sok közü
lük hasonlított Blériot gépéhez. Egyszer viszont megtör
tént, hogy a nagy tudományom visszafelé sült el és majd
nem szégyenbe hozta a falut. A templom melletti udva
runkból engedtem fel a sárkányt, és az a jó szélben két
szer magasabbra ment fel, mint a torony. A spárga köze
pe a torony csillagjánál volt, és egy kis oldalszél a sár
kányt addig-addig mozgatta, amíg a spárga beleakadt a 
villámhárító csillagjába. Én, hogy kiszabadítsam, rángat
tam a spárgát, mígnem az elszakadt kezem és a torony 
között, és a sárkány kikötve maradt a torony csúcsán. 
Nagy öröm volt ez mindaddig míg a szél el nem állt. 
Akkor a sárkány lebicegett a torony derekára. Még min
dig nem vettem észre a veszélyt, amit ez rejtegetett, mert 
másnap, harmadnap a szél hol felemelte, hol visszaejtette 
a sárkányt a toronyra. Negyednap megjelent nálunk a 
kurátor és a bíró, a falu két legfontosabb hivatalának 
viselője, és előadták, hogy ez szégyenbe hozza a falut. Én 
az ez utáni napokban mindig nagy bűntudattal mentem 
aludni és próbáltam vigasztalni magamat Arany János 
szavaival a Toldiból, hogy „kinek az ég alatt m ár senkije 
nincsen, ne féljen, felfogja ügyét a Jóisten”. De azután 
elkezdtem gondolkodni: hát hogy fogja fel az én ügye
met, mikor én éppen az ő házát csúfoltam meg. Szeren
csére az égben nem ilyen gyermeklogikával dolgoznak. 
Az egyik következő nap reggelén, a harangozó széles 
mosollyal jött be a parókiára és elújságolta, hogy az éj
szaka egy nagy szélvihar elvitte a toronyról a sárkányt. 
Hozzátette: megszabadultunk a szégyentől.

De van a toronyról nekem maradandóbb emlékem is! A 
mi udvarunkból nézve ott sétált el mögötte a Hold. Olyan

közel látszott a toronyhoz, hogy azt kérdeztem a nagyok
tól, ha felmásznék a toronyra, meg tudnám-e tapogatni a 
Holdat? A felnőttek mosolyogtak rajtam, de nem lekicsiny
lőén, és ez nagy tanulság volt nekem, mert jóindulatúan 
nézték el naivságomat. Később, mikor Újpestről csak
ugyan megtapogattuk a Holdat mikrohullámokkal, sok
szor eszembe jutott a régi kép: a Hold a torony mögött. A 
gyermekkorom emlékei a leginkább megmaradók, a leg
értékesebbek, a legszebbek. Mikor 11 éves koromban 
elköltöztünk Gyulaváriból, a szülőfalumtól fájdalmas bú
csút vettem, mely azt hittem, hogy örökre szól. Ugyanezt 
hittem 48 éves koromban, mikor elhagytam Magyarorszá
got, és Amerikába jöttem. Akkor is elmentem előbb örök 
búcsút venni a szülőfalumtól. A sors kegyes volt hozzám, 
mindkét búcsú után meghozta, hogy szülőföldemet újra, 
és újra láthassam... (Washington, 1990.)

Vértessy -  Marx György Kossuth-díjas egyetemi tanár
nak megadatott, hogy annakidején hallgatója lehetett Bay 
Zoltánnak, amikor ő volt itt egyetemi tanár, amikor az 
első atomfizikai tanszék létesült a Műegyetemen. Milyen 
is volt az a régi előadás? Talán nem túlzók, ha azt vélem, 
befolyással lehetett arra, hogy Ön is atomfizikus lett?

M a rx -É n  a Tudományegyetemre jártam, mint fizikus- 
hallgató. Bay Zoltán a Műegyetemen volt az atomfizika 
professzora, de az ő óráira nagyszámban áramoltunk át a 
Műegyetemre, és nagy élvezettel hallgattuk őt...

Vértessy -  Ez vadonatúj dolog volt akkor itt Magyaror
szágon!

M arx  -  Hát az volt. Akkor a fiatal huszonéves egyete
mi hallgatók az új iránt, az atomfizika iránt érdeklődtek. 
Azt a Tudományegyetemen mi elméletileg hallgathattuk, 
táblaképletek formájában. Bay Zoltán viszont élménysze- 
rűen, mint valóságot mondta el nekünk. Kísérleti jelleg
gel adta elő az atomfizikát, néha kísérleteket is mutatott 
be, de főleg az volt szuggesztív, ahogyan sugárzott belő
le, hogy ő ezzel dolgozik, az atomok a kezeiben vannak 
épp olyan természetes módon, mint a régebbi vágású 
professzoroknak a lejtő, az inga, a csavar és így tovább...

Vértessy -  Ő maga is fiatalember volt még, úton a 
negyven felé.

M arx  -  Jóképű fiatalember volt. A fizikushallgató lá
nyok különösen szívesen jártak az óráira. Énnekem meg
adatott, hogy atomfizikát, magfizikát hallgathattam tőle. 
De mikor kollokváltam, elhagyta Magyarországot, inde
xemből hiányolom Bay Zoltán aláírását. De utána sok
szor találkoztunk, amikor látogatóba jött vissza Magyaror
szágra, és találkoztunk, amikor én látogattam meg őt a 
lakásán, Amerikában. Tehát kicsit szerénytelenül úgy 
mondhatom, hogy barátság alakult ki közöttünk.

Vértessy -  Az index végül aláíratott a későbbi találko
zások alkalmával?

M arx  -  Hát nem, bár leveleket sűrűn váltottunk egy
mással. Talán említésre méltó, hogy Szent-Györgyi Alber
tet is Ő hozta magával, mikor először hazajött az emigrá- 
ciós évek során. Bay Zoltán itthon azzal tett sokat, hogy 
ezt a realista, tárgyszerű atomfizikát bemutatta, amit lé
nyegében Berlinben tanult meg. Közismert, hogy Berlin 
volt az első világháború után a fizika fővárosa, ott szüle
tett meg a kvantummechanika, száz esztendővel ezelőtt, 
ezerkilencszázban. Oda jártak a leghíresebb magyar el-
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mék, mintegy zarándokolni, Szilárd Leó, Neumann János, 
Wigner Jenő, Kürti Miklós, Gábor Dénes és Bay Zoltán is.

Volt akkortájt egy nagyszerű oktatási miniszter Kle
bersberg Kunó, aki nagyon fontosnak érezte, hogy mo
dern fejekkel erősítse meg a magyar felsőoktatást. Az ő 
hívására jött haza külföldről Szent-Györgyi Albert és Bay 
Zoltán is, mind a ketten a frissen létesült, pontosabban 
Kolozsvárról áttelepített szegedi egyetemre. Csodák cso
dájára Bay Zoltán, aki az elméleti fizikai tanszéket kapta 
meg, csodálatos atomfizikai kísérleteket csinált Szegeden. 
Utána az Egyesült Izzó nagyon progresszió-érzékeny 
vezetője, Aschner Lipót hívta a Tungsram kutatóoldali 
tömbjének vezetőjéül, Újpestre. Aschner szeretett volna 
utánpótlást a Tungsram számára, ezért a Műegyetemnek 
felajánlotta egy tanszék létesítését. Ő eredetileg elméleti 
villamosságtanra vagy valami hasonló dologra gondolt, 
de Bay Zoltán rábeszélte, hogy Atomfizika Tanszéket 
alapítson, ami akkor unikum volt Európának ezen a ré
szén. Ennek lett a professzora Bay Zoltán. Nagy hatást 
váltott k i a fiatalokra, akkori diáktársaim közül többen 
mára a Magyar Tudományos Akadémia tagjai lettek, és én 
azt hiszem, mindnyájukon érződik Bay Zoltán hatása. 
Utána a történelem vihara őt elfújta Amerikába, de előtte 
Szent-Györgyi Alberttel együtt a Második Világháború 
után megpróbálták föléleszteni a magyar tudományt: a 
modern tapasztalati természettudományokat támogatták. 
Megszerveztek egy külön természettudományi akadé
miát, mert az úgynevezett Magyar Királyi Tudományos 
Akadémia tele volt konzervatív filoszokkal és voltak 
olyan időszakok, amikor a politika nagyon beleszólt a 
társadalomtudományokba. Akik azokban az években 
társadalomtudományra mentek, nem feltétlenül a függet
len gondolkodásukról voltak híresek.

Vértessy -  Szent-Györgyi Albert ebben nagy súlyt kép
viselhetett, hiszen ő már Nobel-díjas volt, és -  amint az Ön 
tollából olvastam -  az első években a hatalom udvarolt 
ennek a két embernek. Később megromlott a viszony, ter
mészetesen Szent-Györgyinek is gondjai támadtak. (Ő a 
háború vége felé Kállay miniszterelnök megbízásából an
gol kapcsolatot keresett és ezt a németek megtudták.)

Marx  -  Az volt a baj, hogy nem orosz kapcsolatokat 
keresett, mert így sem a németeknél, sem az oroszoknál 
nem állt jól, de Nyugat felé jól állt. Bay Zoltánnak is 
gondja volt, az Egyesült Izzó részben amerikai részvény- 
társaság volt, a részvények jelentős része amerikai tulaj
donban volt, de államosítani kellett a vállalatokat. Ám 
hogyan vegyék el az amerikaiaktól a vállalatot, hiszen 
Amerika a nyertes hatalmak között volt. Rá kellett bizo
nyítani az Egyesült Izzóra, hogy csalnak, a jövedelmüket 
dollár formájában kimentik Nyugatra. Jöttek a kihallgatá
sok. Az Egyesült Izzó igazgatója már börtönben ült, Bay 
Zoltán is átélte, hogy milyen az, amikor egész éjszakán át 
kihallgatják. Annyira jó fizikus volt, hogy látta, mi követ
kezik mindebből. Mondhatjuk, hogy a politika kényszerí
tette őt elmenetelre. Hazalátogatásakor hangoztatta, hogy 
ő egész világéletében magyar volt és végig magyar ma
rad. Nem véletlen volt végső akarata: szülőfalujában 
Gyula mellett, Gyulaváriban temessék el. És hamvait aka
rata szerint hazahozták. Engem ért a megtiszteltetés, mint 
Bay Zoltán barátját, hogy búcsúztassam.

Vértessy -  Visszatérnék az elején elmondott kérdésem
re: hogyan érzi a professzor úr, volt-e szerepe azoknak 
az egykori egyetemi előadásoknak abban, hogy Ön most 
az atomfizika professzora. A szobája sarkában Wigner 
Jenő és Szilárd Leó bronzszobrát látom.

Marx -  Tény, hogy most már a Tudományegyetemen 
is van Atomfizikai Tanszék, én hosszú időn keresztül 
ennek voltam a vezetője, fejlesztője. Mindig arra töreked
tem, hogy az elmélet, a kísérlet és az alkalmazás kiegyen
súlyozott tudásanyaggá váljék, mondjuk úgy, hogy a kul
túra részévé. Diákkoromban Bay Zoltán volt a példaké
pem. Abban a hőskorban, a késői negyvenes években a 
kvantummechanika volt a nagy divat. Azt nehéz volt 
megérteni a klasszikus mechanikán iskolázott elméknek, 
akik csak a golyók röppályáját látták, hogy az elektron 
olyan furcsán viselkedik: ingadozik, hullámzik és két 
elektronnyaláb kioltja egymást. Erre adtak egy valószínű
ségi értelmezést, a buzgó elméleti fizikusok már azt jósol
ták, hogy a legfontosabb fizikai alaptörvények is, mint az 
energiamegmaradás, csak úgy hozzávetőleg érvényesek, 
nagy átlagban, nagyvonalúan. Bay Zoltán célul tűzte ki, 
hogy ennek alaposan utánajár. Ez azt jelentette, hogy 
olyan technikát kellett kifejleszteni, ami milliomod má
sodpercekre ellenőrzi, hogy atomi folyamatokban telje
sül-e az energiamegmaradás. Kifejlesztette a megfelelő 
technikát, a fotoelektron-sokszorozót, és igazolta, hogy 
az energia és a lendület megmaradása a tűzön-vízen ke
resztül minden pillanatban érvényes, csak az elektronról 
és az anyagot alkotó más részecskékből a fejünkben fel
épített golyócska- vagy kockakép nem kielégítő, a való
ság ennél sokkal gazdagabb!

Nagyon érdekes volt Bay Zoltánnak ezt az egész civi
lizációs távot átfogó gondolkodása. A relativitáselmélet 
volt a másik nagy elmélet. A relativitáselmélet azt 
mondta, hogy nincs külön tér, nincs külön idő, hanem 
egy egységes valami van. Hát ezt mi a táblánál tanultuk, 
de Bay Zoltán komolyan vette! Azt mondta, hogy nincs 
értelme a hosszúságra a métert, az időegységre a má
sodpercet használni, ha ezek összefüggő dolgok. Az a 
kérdés, melyiket lehet pontosabban mérni? Az időt, a 
másodpercet lehet pontosabban mérni atomórával. Ő 
azután úgy definiálta a métert, a hosszúságegységet, 
hogy a fény egy másodperc alatt a háromszázmillió mé
tert fusson be, tehát a másodperc háromszáz-milliomod 
része az, ami a fénynek egy méter befutásához kell, és 
ez a méter hiteles definíciója. Ma már hivatalosan az 
egész világon ez a méter-definíció. Nem az a platinarúd, 
amit Párizsban múzeumban őriznek, hanem a Bay Zol
tán féle értelmezés, ami órával méri a távolságot. A ra
dar éppen ezt használja: a rádióhullám elindul, a repü
lőgépről visszaverődik és amennyi késéssel érkezik 
meg, az jelzi, hogy milyen messze van a repülő. Ezt 
nem mi találtuk ki, a delfinek régóta tudják, mert ők a 
hangvisszaverődés késési idejéből mérik meg, hogy a 
halacska, amit be akarnak kapni, milyen messze van. 
Ezzel azt akartam elmondani, hogy Bay Zoltán benne 
élt a 20. század gondolatvilágában, de számára ez nem 
csupán agytorna, bűvészkedés volt, hanem a valóság, 
és valósággá tette az egész világ számára. Nekünk, 
egyetemi hallgatóknak is ezt tanította.
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Vértessy -  Mi magyarok sem igen tudunk erről, hogy 
Magyarországon is Bay Zoltán munkásságának eredmé
nye a hivatalos méter. Ha az utcán megkérdeznénk száz 
embert, kilencvenkilenc nem tudná, avagy kilencvenki
lenc és fél. Jómagam sem tudtam addig, ameddig Wa
shingtonban rá nem jöttem, amikor Bay Zoltán özvegyé
vel beszélgethettem.

Marx -  Ezen is dolgozunk, hogy amikor a fiatalok az 
iskolában tanulják a mértékegységeket, Bay Zoltán szel
lemében tanulják. Hiszen jó régen tudjuk azt, hogy 
merev testek, teljesen merev méterrudak csak képzele
tünkben léteznek. Kissé merev. Attól függ, hogy milyen 
súlyt teszünk rá, hogy behajlik-e vagy sem, azután meg
kophat a hossza és így tovább. De a fény viselkedése 
mindenütt reprodukálható. Hogyha a marslakókkal érint
keznénk, akkor hogyan magyarázzuk meg, hogy mi a 
méter? Mondjuk nekik azt, hogy jöjjenek el Párizsba és 
mérjék meg azt a régi platinarudat? Ezt nem lehet! A má
sodperc úgy van értelmezve, hogy egy bizonyos atom 
hányat rezeg egy másodperc alatt, ugyanilyen atom akár
hol fellelhető a világon, és erre a másodpercre vissza 
lehet vezetni a métert. És ez is Bay Zoltán érdeme...

Bay (Washingtoni naplójegyzet, 1990.) -  A nyilas 
időkben való bujkálások után most újra összetalálkoztam 
Szent-Györgyi Albertiéi. Nagy öröm volt mikor megtud
tam, hogy ő most már ezután Budapesten lesz az itteni 
Élettani Intézetben, ezért siettem felkeresni. Ez még ak
kor volt, mielőtt a Tungsramot az oroszok leszerelték. 
Albit nagy lelkesedésben találtam. Egyre jobban elragadta 
a lendület, amint mondta: „Zoltán, ez a legnagyobb fo r
dulat az ország életében. Fel fogunk állítani egy közne
velési tanácsot, mely fölötte lesz a kultuszminiszternek. 
Amilyenek a jövő emberei, olyan az ország. Nem enged
jük, hogy politikusok, és katonák megmérgezzék a jövő 
generációit. Tisztes életre, igazságszeretetre, demokráciá
ra nevelünk. A tanácsban olyan emberek, lesznek, akik 
szeretik a tudományokat és művészeteket. Aki szereti az 
igazságot a tudományban, az szereti az életben is. Aki 
szereti a szépet a művészetben, az szereti az életben is. 
Kodály Zoltán, Veres Péter, Baranyai Lipót már megígér
ték, hogy együttműködnek, velem. Örülök, bogy eljöttél, 
mert téged akarlak kérni, hogy a természettudományi 
rész vezetését vállald. Első lépés a nevelés, második a 
tudomány megszervezése lesz... ” — „Albert, szeretnék tő
led valamit kérdezni -  mondtam én neki. -  Te Debrecen
ből jöttél és a legnagyobb örömmel látom, bogy optimista 
vagy. Azt jelenti ez, bogy az oroszok független életet fog
nak biztosítani Magyarországnak? Olyan lesz az éle
tünk, ahogy azt magunk berendezzük?” -  „Az oroszok és 
a magyar kormány arra kértek engem Debrecenben -  
válaszolta -, hogy szervezzek, meg egy Magyar-Szovjet 
Művelődési Társaságot. A célja ennek, hogy a két ország 
kulturálisan is együttműködjék. Elvállaltam, mert jó  je l
nek tartom, hogy az oroszoknak fontos a kulturális köze
ledés. Aki hódítani akar, az fegyverekre támaszkodik, 
megelégedve azzal, hogy katonailag ma teljesen a kezé
ben vagyunk. ” -  „Ha barátokká akar tenni bennünket, 
miért tűri, hogy a katonái zabráljanak. -  mondtam -  és 
erőszakoskodjanak a nőkkel!” -  „Amit te kérdezel tőlem, 
azt kérdeztem én Vorosilovtól -  mondta ő. -  Legutóbb

határozott hangú levelet írtam hozzá. Megírtam, hogy 
nem fogom vállalni a Magyar-Szovjet Művelődési Társa
ság elnöklését, ha az erőszakosságok nem szűnnek meg. ” 
A beszélgetésünk, azzal maradt abba, hogy ő optimista, 
próbáljak meg én is az lenni. Kétszáz milliós nép árnyé
kában nem lehet barátságtalanul élni -  ezt én is elisme
rem. „De kérdés, hogy fog viselkedni ez a kétszáz milliós 
nép. Az oroszok- mondtam én Albertnek -  egy nagy kér
dőjel. ” Ez a kérdőjel most a magyar élet egére van feltéve 
-  gondoltam magamban -  mialatt hazafelé mentem. Az 
ostrom éjszakája elmúlt, a romváros ébredezik, az embe
rek élete veszélyben, fáznak, éheznek és lelkesednek. 
Még eddig senkivel sem találkoztam, aki nem lelkesedik. 
Mindnyájunkat húz valami egy meghatározott cél irányá
ba. Most ne jöjjön senki, aki ostobaságában azt hiszi, 
hogy okosabb, mint az élet. Aki rendszert hoz és abba 
akarja belekényszeríteni az élet csodálatos folyását, fog 
ilyen valaki jönni? A kérdőjel ott van a magyar égen...

Másodszor akkor találkoztam Szent-Györgyivel, mikor 
ő megszervezni készült a Magyar-Szovjet Művelődési Tár
saságot. Ez már akkor történt, amikor már folyt a 
Tungsram leszerelése, tehát én az Albi hívására, már na
gyon szkeptikus érzelmekkel jelentem meg. -  „M i lenne 
itt az én szerepem” -  kérdeztem Alberttól. -  Te leszel, aki 
a fiz ika i szakosztályt irányítod, és felveszed a kapcsolatot 
az orosz fizikusokkal. De a lényeg az, hogy, amint látod 
az ország szellemi életének vezetői itt vannak. A jó indu la 
tunkat akarjuk megmutatni, az oroszokkal való barátko- 
zást” -  mondta. -  „Albert, én hazamegyek, én ebben nem 
tudok részt venni" -  mondtam neki. Elbeszéltem néhány 
szóval az ötszáz fegyveres katonát, hogy már több száz 
vagon gép gurult ki a Tungsram telepéről. Albert nagyon 
meglepődött, de kisvártatva ezt mondta: „Zoltán, még 
ezek után is azt mondom, ü lj be közénk. Tételezzük fe l a 
legjobbat, számítsuk még ezt is a háború zűrzavarai 
közé. M it tudom én ki lehetett az a szamár ember Moszk
vában, aki ezt elrendelte. A jövő héten Moszkvába me
gyek, várjuk meg, mit látok ott. ,Jó én várok- feleltem 
-, ha lesz időnk várni, most azt számlálgatjuk magunk
ban, hogy nem kell-e a végén nekünk visszajönniük a 
vagonokban. Ahogy ezek az emberek a leszerelést csinál
ják, abból minden rossz kiderülhet. Ezek a Holdról jöttek, 
ezek nem emberi aggyal gondolkodnak. ”

Az ülésen Szent-Györgyi elnökölt és Zilahy Lajost, a 
világszerte ismert írót választották meg ügyvezető elnök
nek. A Társaság, később egyre bővült, vidéki városokban 
fiókok alakultak, a magyar nép megmutatta a jóindulatát. 
Szent-Györgyi és Zilahy Lajos mindent elkövettek, hogy a 
magyarokon ne múljék a barátkozás sikere. És mi lett? Ma 
mindkettő az Egyesült Államokban él, és az alakuló ülés 
résztvevői közül szintén sokakat találnánk, akik külföl
dön vannak, mint reakciósok, és mint a szovjet állam 
ellenségei. Alig néhány hete Szent-Györgyi házában, 
Woods Hallban, a gyönyörű kék pádon Zilahy Lajossal is 
találkoztam. „ Te A Ib i-  mondom egy este a kandalló mel
lett - , nyisd meg a magyar-szovjet társaság ülését. Két 
elnök van itt és egy osztályelnök. Mindhárman aktív 
igazgatósági tagok, még egyikük sem mondott le. Most 
elmondhatnám azt a beszédet, am it akkor nem mond
tam el." -  „Én is elmondhatnék olyanokat, amit akkor
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még nektek sem mondtam el -  felelte. -  Emlékeztek a 
beszámolóra a moszkvai utam után, abból hiányzott egy 
részlet. Moszkvában kihallgatást kértem Sztálintól -  s 
nem kaptam! A kihallgatást igen udvariasan készítették 
elő a különböző fórumon, de valahol már közel Sztálin 
magasságához egy tábornok megkérdezte tőlem, bogy 
miről fogok Sztálinnal beszélni. Mondtam neki, hogy 
arról, bogy a magyar hadifoglyokat ne ébeztessék, és 
lehetőleg hamar engedjék, őket haza. Elmondtam, hogy 
szerintem ezt a kérdést valószínűleg Sztálin körüli embe
rek intézik, akik nem látják, bogy a Szovjetuniónak ke
vesebb haszna van, mint amennyire kára lesz abból, ha 
nem bontakozik ki a szovjet-magyar barátság. A tiszt 
piros lett a méregtől és elkezdett ordítani, bogy a legyő
zött mióta írja elő a győztesnek, hogy mit csináljon. Csak 
néztem, hogy vajon hogyan ju tok ki a szobájából, vagy 
talán egyenesen a vesztőhelyre visznek. Jobb volt akkor 
ezt nem elmondani senkinek, de én akkor már láttam, 
hogy a magyar-szovjet társaságnak, már csak egy szerepe 
lehet, hogy segítsen embereket menteni. Sok embert sza
badítottunk k i börtönökből, és sok kegyetlenséget akadá
lyoztunk meg azzal, hogy voltak telefonszámaink, melye
ket felhívhattunk. 1945 nyarán elértük, bogy szigorú 
büntetéseket alkalmaztak fosztogató katonákkal szem
ben. De furcsa módon a nőkkel szembeni erőszakosko
dást nem tekintették bűnnek, és nem büntették. És hiába
való volt minden rábeszélés és érvelés. Sok csalódásban 
volt részünk, de mindig újra kezdtük a barátkozást. 
Hogy ma Magyarországon az emberek, nagy többsége 
gyűlöli a Szovjetuniót, annak a Szovjetunió maga az 
oka. Amit nem értettünk, az volt, hogy amikor oly 
könnyű lett volna népszerűvé lennie, miért választotta a 
népszerűtlenséget. ” -  „Ma már azt is világosan látjuk -  
mondtam én a szovjet-rendszer eleve tudja, hogy nem 
lesz népszerű. Az elnyomó diktatúrát nem lehet népsze
rűségre alakítani, az ilyen rendszernek sokkal erősebb 
alapozásra van szüksége és ez a rendőrség... ”

Szent-Györgyi elhagyta Magyarországot és üzenetet 
küldött nekem Amerikából, hogy nem fog hazajönni, már 
elhelyezkedett Amerikában, Magyarországon, az ottani 
körülmények között nem tudná a kutatását folytatni. Ezál
tal megdőlt az én legutolsó reményem, amibe még ka
paszkodtam, ami arra irányult, hogy Szent-Györgyi veze
tésével gyűjtsük össze a magyar tudományos és művészi 
élet legkitűnőbb képviselőit, és ezekkel együtt próbáljunk 
meg egy olyan frontot képezni, ami a kommunisták min
dent felőrlő propagandáján át tud'törni. Ha már nem volt 
meg ez a remény, nagyon keserves dolog, ami történt 
abban állt, hogy Jankovics letartóztatásával kapcsolatban 
fölkerestem Pálffy tábornokot. Pálffy valamikor az Egye
sült Izzó könyvelője volt. Kijárta a vezérkari iskolát, de 
zsidó felesége miatt nem tudott elhelyezkedni, nem tudott 
megfelelő szolgálatot kapni. Ezért otthagyta a katonaságot 
és az Egyesült Izzó könyvelője lett. Mint ilyen, nagyon 
kitűnő viszonyban volt Jankoviccsal, aki őt ezalatt állan
dóan támogatta. Mikor elmentem hozzá, hogy segítsen 
Jankovicson, kitérő választ adott, ellenben más témára tért 
át mondva, hogy a katonaságnak, amelynek ő mostan 
tábornoka, szüksége van egy nagyon nagy képességekkel 
felruházott vezetőre és haditechnikai intézetre. Arra gon

dolt, hogy én vegyem át az új haditechnikai intézet veze
tését. Ez volt az a végső lökés, ami elpusztította utolsó 
reményemet, már nem tehettem mást elmentem az ameri
kai követségre, Aislon Louis kereskedelmi attaséval fölvet
tem a kapcsolatot és kértem adjon választ arra, hogy kap
hatok-e a családommal együtt kvótán felüli bevándorlási 
vízumot az Egyesült Államokba. Louis megígérte, hogy 
gyorsan fog választ kérni és kapni. A válasz megérkezett: 
nekem és családomnak jelentkeznem kell akármelyik kül
földi állam amerikai konzulátusán és ott kapom meg a 
bevándorlási vízumot. Ez azt jelentette, hogy valamilyen 
csellel ki kellett jutnom Ausztriába, feleségemnek és lá
nyomnak pedig valószínűleg szöknie kell. Ezt készítettük 
elő a még rendelkezésre álló idő alatt. Elmentem Bécsbe 
előadásokat tartani a Bécsi Egyetemen, és közben Júlia 
feleségem és Márta lányom egy embercsempész segítsé
gével, akit az amerikai és bécsi követség fizetett, átszök
tek. Négy napig tartott az az idő, amikor én már Bécsben 
megtartottam az előadásokat és róluk még mindig nem 
tudtam semmit. A félreértés nagyon kicsike volt, ahelyett, 
hogy Heiligenkreuzba mentek volna, a kísérő Güssingbe 
vitte őket, mert az előre megbeszélt rövidebb úton határ
rendőrség cirkált. Güssingből azonnal értesítést küldött, 
Heiligenkreuzba egy Fräuleinhez. De szerencsétlensé
günkre ott három Fräulein is lakott és a küldönc nem a jó 
Fräuleinnek adta át az üzenetet. Ezért volt a négy nap ké
sés, amire az amerikaiak segítségével végül is megtudtam, 
hogy Júlia és Márta már megérkeztek Salzburgba. Engem 
az amerikaiak kis futárgépen vittek át Bécsből Salzburgba, 
így oldódtak meg ezek az események. Amikor végül Salz
burgban összetalálkoztunk, attól kezdve az utunk egyene
sen folyt tovább. Kiderült, hogy én a Washingtonban lévő 
George Washington Egyetemre kaptam meghívást, több 
egyéb lehetőség között ez futott be legelőször, ott fogok 
egy kutatólaboratóriumot felépíteni. De meg kellett várni 
amíg a fiúnk megszületik. Az elutazás előtt júliustól szep
tember elejéig kellett várni. Ott Salzburgban született meg 
a fiam, Zolika. Szeptember közepén szálltunk fel a Queen 
Mary hajóra, ahol régi ismerőssel találkoztam össze, Pasa- 
di Béla volt debreceni teológiai tanárral. Őt megkértem, 
hogy keresztelje meg a fiúnkat. Amíg a hajókabinban folyt 
a keresztelési szertartás, arra gondoltam, mi lesz ebből a 
kis magyar gyerekből, aki Ausztriában született, két világ
rész között az óceán közepén kapja a keresztséget, az 
amerikai boyok fogják megtanítani indiánosdit játszani. 
Elfogja-e tudni olvasni azt a magyar keresztelési bizonyít
ványt, melyet Pasadi Béla a Queen Mary hajó levélpapírjá
ra írt. El fog-e jutni valaha abba az országba, melyből az 
anyja éjszakának idején lopta ki a méhében, hogy szabad 
ember legyen belőle. És mi lesz a sorsunk? Közeledtünk 
New Yorkhoz, másnap partra szállunk. Este sokáig ültünk 
a fedélzeten. Azt kérdeztem Júliától: „ Tudod-e, bogy az az 
ország, ahová megérkezünk, a legbecsületesebb, melyet 
ember eddig alkotott. De csak a munkát tiszteli, és a 
munkában nem tűr válogatást. Meghívtak ugyan a 
George Washington Egyetemre, de ez nem azt jelenti, 
hogy sorsunk véglegesen megoldódott.” Júlia határozottan 
felelt: „Nem lehet rosszabb a sorsunk, mint, amit otthagy
tunk. Ott előbb-utóbb börtön várt volna rád, itt pedig sza
bad emberek leszünk. ” -  Jó  kislány vagy -  mondtam -,
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Németh László levele (Budapest, 1969. január 10.)
Kedves Zotyi!
Úgy számítottam, hogy Svájcból válaszolok a kellő részletességgel 

leveledre. A Széchenyi-bemutató, próbák izgalmai elől mentem ki 
Magdához -  de vöm halálhíre nem engedte ott tölteni a tervbevett 
hónapot s a levél is elmaradt. (Egy ritka betegség vitte el, az egész 
családot megrendítő szenvedések után; egy hónappal halála előtt Csilla 
halott gyereket szült; a köldökzsinór fojtotta meg s két hétig hordta 
bomlófélben.)

Tudd be ennek s pályám megszokott viszontagságainak, hogy most 
csak boldog újévet kívánok mindkettőtöknek s a gyönyörű tanulmányt 
köszönöm meg, amely kettős öröm volt számomra: nem igen kaptam 
még a fizika érdeklődésemből lassan kicsúszó kérdéseiről ilyen tömör, 
világos áttekintést -  s külön meglepetés, hogy ezzel egy debreceni 
diák, Szabó Lőrinc és Gulyás Pál osztálytársa tért vissza a magyar esszé
írók tán nem egész méltatlan családjába.

Meleg barátsággal ölel, feleségednek kézcsókját küldi: Laci.

mert az élet beszél belőled, az élet megoldja a mi sorsun
kat, meg fogja oldani az emberiség sorsát is, mert kikü
szöböli a kisebbségek hatalmát. ” -  A mi történetünk kis 
része a mai idők történetének, ezt a történetet Hitler kezd
te el írni, Sztálin folytatta, de az élet fogja befejezni. A totá
lis államok harcot kezdtek az élettel, de az élet legyőzi 
őket, mert az élet erősebb. Másnap egy vidám kis család 
szállt partra és átlépett régi összetört életéből az új életbe.

Vértessy (Washington, 1999 novembere) -  Szépen süt 
a nap ma délelőtt, amikor meglátogattuk Bay Zoltánnét, 
aki szívesen fogadott. Mióta él Ön ebben a házban?

Bayné- 1950. november 9-e óta...

Vértessy -  Hát bizony akkor lassan 50 esztendő telt el 
ebben a házban.

Bayné- Életem nagy részét itt töltöttem, férjem is. Egy 
helyen sem lakott annyit, mint itt. Nagyon szerette, mert a 
csendes kertek összenőnek, a hálószobák hátul vannak, 
így nagyon csendesek. Csak a mókusokat hallottuk néha 
éjszaka játszadozni, reggel meg a madarakat, ez volt a 
nagy zaj.

Vértessy -  Emlékidéző beszélgetésre jöttünk. Kezdhet
jük-e ott, hogy amikor emigráltak, 1948-ban idejöttek 
Washingtonba. Hogyan sikerült elfészkelni? Bay Zoltán 
neve akkor már fényesen csengett a tudomány világában. 
1947 óta már Szent-Györgyi Albert is itt volt, tehát volt 
egy fogódzkodó, egy igaz barát, azon kívül, hogy valami 
újat el kell kezdeni az új világban.

Bayné -  Megérkeztünk. Hotelben laktunk egy hétig, 
amíg házat néztünk, mert itt mindenki szeret kertes házat 
venni. Férjem talált egy lakást barátunknál. Szent-Györgyi 
rögtön meg is látogatott. Ők itt laktak, ahol most mi la
kunk, ide nem messze. Mi még bent voltunk Washington 
szívében. Ők csak egy évig maradtak itt, sajnos. Azt 
mondta, hogy nem szeret itt kutatni, mert az embernek itt 
rögtön kell adni egy írást arról, hogy mit akar kutatni és 
mi lesz az eredmény. Hát, ha tudná, mi lesz, akkor nem 
kutatna, hanem leírná a sikert. Nagyon beteg is lett, egy
szer tüdőgyulladást kapott. Itt hagyta Washingtont. Azt 
mondta, hogy egyetemre nem megy, mert Amerikában 
kutyamosóval egy nívójú a tanár. Igaz, mert nem fizették 
meg jól, és nem volt semmi érdekes benne. Akkor csinál
ta meg a saját biológiai intézetét. Mi itt maradtunk Wa
shingtonban. Allingtonban béreltünk egy kis házat és két 
hét múlva már saját otthonunkban vártuk a vendégeket. 
Az első fizetést előre megkapta férjem a George Wa
shington Egyetemről, ez futott be leghamarabb. Három 
helyre mehetett volna, de ez központi helynek hangzott 
és ő azt gondolta, hogy ezt fogadja el.

Akkor ez még nem volt otthon, nekünk kicsit új volt. De 
hát ez a kapitalizmus előnye. Saját otthonunkban voltunk, 
anélkül, hogy kifizettük volna. A házat sok évig fizettük. Az 
egyetemen tényleg sokan ismerték a férjemet. Csábította a 
General Electric, meg egy pár hasonló nagy cég, a gyár
ipar. Sylvania akkor például konkurense volt (azóta már 
megfullasztották) és irtózatos nagy fizetéseket ígértek neki. 
Egy dologban tévedtek, mert hát képzelje el, reggel itt 
kezd, akkor külön repülőgépe lesz délben, vacsorázni 
máshol kell. Ez volt a riasztó. Újpesten a férjem nem azért 
csinálta a gyárat, mert a gyár lévén akart nagy lenni, 6 csak 
átvette annak idején az Izzót, hogy segítse Magyarországot. 
Ő a magyarokon akart segíteni. Legboldogabb a laborató
riumban volt, ő fizikusnak született. Mindig azt hittem, 
hogy belém szerelmes, de két szerelme volt, az egyik a 
fizika, azután jöttem én. De ez engem sose’ zavart...

Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas tudós írta a Bay Zol
tánról: „Miután nekem nincs tudományos képzettségem a 
fizikában, én lehetnék az utolsó aki arra hivatott, hogy 
Bay Zoltánról, mint fizikusról írjak. De mivel több, mint fél 
évszázada szívbéli belső kapcsolat fűz hozzá, kétlem, 
hogy lehetne nálam alkalmasabbat találni, aki arra hiva
tott, hogy Bayról mint barátról írjon. Bay nem csak jó barát 
volt, hanem jó hazafi és humanista eszmék harcosa is.”
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AKADÉMIAI OSZTÁLYKÖZLEMÉNYEK

LEGJOBB BEFEKTETÉS A JOVOBE
Oláh György felszólalása az MTA őt 75. születésnapja alkalmából köszöntő ülésén

Nagyon-nagyon köszönöm a sok jókívánságot és bará
ti üdvözlést, amit ma kaptam. 75 év már nagy szám, de 
bevallom, hogy belül én még nem érzem egészen ezt a 
magas kort. Ez talán az emberi természetnek a védekezé
se. Még mindig úgy érzem, hogy elég aktiv vagyok, saját 
területemen is és talán más témákban is hozzá tudok 
járulni a kutatáshoz. ígérem, hogy amit segíteni tudok a 
magyar tudomány és oktatás fejlődésében, azt mindig 
nagy örömmel fogom megtenni. Megengedik, hogy erről 
néhány rövid gondolatot elmondjak?

A tudomány az emberiség önkifejezése. Emberi törek
vés a művészet, az irodalom és az alkotó tudomány tulaj
donképpen nem olyan különbözőek. Magyarország min
dig szerencsés volt, hogy számos tehetséges fia és lánya 
volt, akik sok területen nagy elismerést hoztak az ország
nak. Én is szerencsés vagyok, mi mind az előző generáci
ók hátára lépünk. A magyar tudományos életnek nagyon 
nagy tekintélye és világreputációja van. Ezt fel kellene 
használni. Ha valaki egy Nobel-díjat kap, ez nagyon jó 
érzés, de nem ez a fontos. Fontos, hogy ez nemcsak a 
személy elismerése, ez a munka elismerése, a munkatár
sak elismerése, és szélesebb vonatkozásban talán az 
egész országának is az elismerése. A kis Magyarország 
igazán sokat tett, és ezt kellene valamilyen formában 
talán tényleg jobban fölhasználni. Én nem akarok, én 
nem vagyok tájékozott, se nem érdekelt a magyar politi
kában. A Terror Házában van egy múzeum, de talán jobb 
volna előre nézni, és nem vissza a múltba. A magyar tu
domány elismerése Magyarországnak a nagyvilágban 
nagy jelentőséget ad.

A jövő, az országok jövője nem nagyságukban, földraj
zi vagy természeti kincseikben vagy a lakosság létszámá
ban rejlik, hanem abban fog állni, hogy mit tud a fiatal
ság. Ennek az alapvető része a jó oktatás és képzés. Én 
persze tudom, hogy ez mind pénzbe kerül, és ha pénzről 
kezdünk beszélni, akkor sok minden más szempont is 
bejön. Aki csak időnként tud hazalátogatni, az nem kom
petens arra, hogy kommentáljon. Én csak azt tudom 
mondani, hogy ezt úgy kell felfogni, hogy ez befektetés. 
Ez befektetés az ország jövőjébe, amit a jövő sok-sok 
vonatkozásban sokszorosan fog visszatéríteni. A XXI. 
évszázadban nem a nagyipar, a nehézipar, a szénterme
lés, a vasipar azok a területek, amik a nagyobb ország 
jövőjét befolyásolják. Kis országokban is sok terület van, 
az informatika, a szoftver, a biotechnológia, a kémia és 
sok minden más terület, ahol a fő érték, hogy mit tud a 
jól kiképzett fiatalság nyújtani. Remélem, hogy ezt soha 
nem fogják politikai szempontból nézni. Itt az ország

Magnószalagról leírva, a szerző engedélyével közöljük

jövőjéről van szó, nem szabad arra gondolni, hogy a 
múltban ki mit javasolt vagy gondolt. Ez olyasmi, ha vala
ki beteg, akkor el akar menni a legjobb orvoshoz, akit 
talál, és nem hiszem, hogy érdekli, hogy annak az orvos
nak mi a politikai véleménye vagy hozzáállása. Remélem, 
hogy ez az oktatás és a kutatás területére is érvényesül. 
Én meg vagyok győződve, hogy Magyarország a követ
kező évtizedekben sokkal többet fog nyújtani. Most én 
vagyok itt reflektorfényben, aki kapott egy ilyen díjat, de 
a jövőben lesznek mások, meg vagyok győződve, és 
olyanok is lesznek, akik itthon dolgoznak, és érik ezt el. 
A múltban sokan elhagytuk Magyarországot különböző 
okokból. Az egyik ok az volt, hogy a lehetőségek, a 
munka, a kutatási lehetőségek itthon limitálva voltak. Ez 
javul, és fejlődni fog, föl kéne karolni ezt az ötletet.

Én nagyon jó oktatást kaptam a Piarista Gimnázium
ban. Ameddig odajártam, én sose gondoltam, hogy ter
mészettudós, vagy kémikus leszek. Érdekelt a történe
lem, a nyelvek, később a filozófia és így tovább. Ez az 
alapkiképzés rendkívül segített az életben, és sokan 
mások is így gondolják.

Még csak azt akarom elmondani, hogy ha az ember 
utazik a világban, sokan azt mondják, hogy mi van ezen 
a kis Magyarországon, ami viszonylag nagy számú tudóst, 
zenészt és más területen alkotót adott a világnak. Van 
valami különleges gén itt Magyarországon, ami ezt segíti? 
Meg vagyok győződve, mint mások ezt már kifejtették, 
hogy az egyetlen, ami tényleg alapvető, az, hogy jó isko
lák voltak, és remélem vannak Magyarországon. Azok 
előtt is, akik a döntéseket hozzák, nem győzzük hangsú
lyozni, hogy az oktatás és a kutatás ne legyen befolyásol
va a politikától. Ez az ország jövőjének az előkészítése.

Én egy szerény ember vagyok. Egyszer Churchillt 
idézték -  már amikor nem volt miniszterelnök valaki, 
az angol parlamentben beszélt és azt mondta: „én egy 
szerény ember vagyok”. Ekkor Churchill hangja hallat
szott a parlamentben: „és minden okkal uram, és minden 
okkal” . Itt nem a személyről van szó, nem arról van szó, 
hogy ki van most itt, hogy kinek volt mondjuk lehetősé
ge, hogy valamit csináljon, vagy bizonyos fokig még sze
rencséje is, hogy ezt elismerték. De a jövő szempontjából 
és a fiatalság szempontjából én meg vagyok győződve, 
hogy az iskola befektetés a jövőbe, rendkívül fontos, és 
bármit tudunk tenni, és amit az akadémia is tud tenni, 
hogy ezt előtérbe hozza, és ha talán elérjük, azt, hogy a 
fiatalokat kicsit befolyásoljuk. Ha én el tudtam ezt érni, 
akkor meg vagyok győződve, hogy sokan mások is el 
tudják érni.

Még egyszer köszönöm jó kívánságukat, és kívánok 
sok sikert a munkájukhoz.

224 FIZIKAI SZEMLE 2 0 0 2 / 7



A FIZIKA TANÍTÁSA Rovatvezető: Újvári Sándor
Lánczos Kornél Gimnázium, Székesfehérvár

A HÉTKÖZNAPI MUNKA EREDMÉNYE Simon Péter
Leőwey Klára Gimnázium, Pécs

A gimnáziumban a matematika jobban érdekelt. Akkor 
még tanultuk a differenciál- és integrálszámítást, a komp
lex írásmódot: szóval nagyon szép volt a matematika. Az 
egyetemre matematikaszakra jelentkeztem, de fizika fő
szakra vettek fel. Mikor ezt megtudtam, Pesttől Pécsig 
végigsírtam az utat. Ezt őszintén elmondtam a gyerekek
nek is, a nyugdíjazásom előtt. Az egyik órán felállt egy 
gyerek, és azt mondta, hogy ők már minden tanárukat 
megkérdezték, hogy hogyan lett tanár, most már én is 
mondjam ezt el. Mikor ezt elmondtam nekik, csak úgy 
dőltek a nevetéstől; majd a pad alá estek valamennyien. 
Nagyon elcsodálkoztak, amikor megtudták, hogy én nem 
is akartam fizikatanár lenni. Ugye akkor már eléggé is
mert és eléggé elismert voltam, s nem úgy kezdődött a 
pályám, hogy rajongtam a fizikáért; szóval ez olyan fur
csa. Utólag már úgy érzem, hogy így volt jó, mert a mate
matika mindig olyan könnyen jött belőlem, és ha mate
matikát tanítok, akkor biztos a gyerekekkel is úgy lettem 
volna; hogy mit nem lehet ezen érteni? Az ember akarat
lanul türelmetlenné válik. Mivel a fizikáért nekem is meg 
kellett dolgoznom, így a tanításban is sokkal több körül
tekintéssel, odafigyeléssel, részletesebb magyarázattal 
adtam elő, szóval alaposabban tudtam végezni a munká
mat. Nekem a tanításban mindig a magyarázat volt az 
erősségem, a magyarázatok logikus felépítése. S ez min
dig szenvedélyes átéléssel jött belőlem. Nem voltam sose 
jó alany arra, hogy bemutató órát tartsak. Azok voltak az 
igazán jó órák, amikor nem volt ott senki, mert akkor el
eresztettem magam, s teljes átéléssel csináltam, az volt a 
jó. Ha nem volt ott senki, akkor mindig így tanítottam. A 
gyerekek másmilyennek láttak, mint a kollégák vagy a 
látogatók. Amikor az ember nagyon tudatosan akar vala
mit, akkor az olyan színtelenné, unalmassá válik. Úgy 
szoktuk mondani mi ezt a Böbével (Tóth Aladárné), 
hogy átcsorgatjuk a tananyagot a lelki világunkon, és 
akkor az úgy megérlelődve „szépen adódik” ...

Böbével az oktatási kísérletben dolgoztunk együtt, 
nem tudom mennyit tud ön erről a dologról. Mert először 
ez úgy volt, hogy az anyagszerkezethez kell kémia is, 
meg fizika is. A Böbe fizika-kémiás volt, én meg mat-fi- 
zes, úgyhogy kiegészítettük egymást. Az anyagszerkeze
tet úgy tanítottuk, hogy egy témát az egyikünk, másik té
mát a másikunk, állandóan együtt mentük órára, állandó
an, minden órán mind a ketten ott voltunk. Szóval na
gyon jól együtt tudtunk dolgozni. A kémikusabb részeket 
ő vitte, a matematikusabb részeket én vittem. Témakö
rönként váltottuk egymást. Egyikünk állt a katedrán, má
sikunk ült a padban. Nagyon jó volt az oktatási kísérlet, a

Részletek az idén 70 éves Simái Margit tanárnővel 2000. szeptember 25- 
én készített beszélgetésből.

gyerekek is nagyon szerették, és mi is nagyon szívesen 
csináltuk. Nagyon sokat tanultunk mi magunk is. 77-78- 
tól hat évig tartott ez. Akkor kezdődött volna valami el
méleti kurzus, de abban én már nem vettem részt, mert 
az már nagyon a nyugdíj előtt volt. Marx György szervez
te az egész programot, többször volt Pécsett az Eötvös 
Társulatnál előadást tartani, és akkor kérdezte, hogy hol 
van itt olyan iskola, olyan tanár, akiket be lehetne kap
csolni ebbe az anyagszerkezetes oktatási kísérletbe? És 
akkor engem javasoltak, meg a Leőwey Gimnáziumot. 
Megkeresett bennünket. Marx György professzor úr tar
tott itt a Leőweyben előadást is. Az anyagszerkezetes 
osztályunkhoz egyszer lejött és előadást tartott, mert 
meghívtuk valamilyen jubileumra; talán az iskola 70 éves 
fennállásának ünneplése volt. Elfogadta a meghívást s 
eljött. A kísérleti osztálynak is tartott egy foglalkozást és a 
tanároknak meg egy délutáni előadást...

A pécsi főiskolán, amelyik akkoriban indult, amikor én 
odakerültem, Jeges Karcsi bácsi volt az egyik nagyon ked
ves tanárom, aki a tudományos munkáiban lumineszcen
ciával foglalkozott. Karcsi bácsihoz még tanárként is visz- 
szamentem, ha valamilyen kísérletet nem tudtam megcsi
nálni. Arra emlékszem, hogy az optikai paddal nem tud
tam bemutatni a Fresnel-féle biprizmás kísérletet, s akkor 
fogtam az alkatrészeket, bevágtam a táskámba, s elmen
tem a főiskolára Karcsi bácsihoz. Én nem is tudtam, hogy 
mit kell látni. Ő összeállította, megmutatta. Én meg mint a 
szakácskönyvet, úgy írtam le; ettől-eddig ennyi centi stb... 
S attól kezdve már meg tudtam csinálni én is. Meg is csi
náltam őket évről-évre, amikor csak szükség volt rá.

Az egyetemet az ELTE-n végeztem 1956-ban. Egy-két 
évfolyamtársammal tanári ankétok alkalmával találkoz
tam, ők középiskolás szinten dolgoznak, dolgoztak. Sok 
tehetséges évfolyamtársam disszidált ’56-ban, az egy 
olyan korszak volt. No akkor '56-ban végeztem, először 
Szigetvárra kerültem. Nem akartam Szigetváron megre
kedni. Kisváros volt nagyon, és nedves volt a lakás. Mo
csaras vidék van arrafelé, és nagy vízfoltok voltak a fala
kon. Állandóan megpenészesedett a parketta, rossz leve
gőjű hely volt. Igyekeztem Pécs felé orientálódni. Vállal
tam azt, hogy bejáró legyek. Egészen 1964-ig bejáró vol
tam. 59-ig Szigetváron voltam, aztán bejáró voltam egé
szen 64-ig, akkor sikerült ezt a lakást megkapni, s akkor 
beköltöztünk. Úgyhogy édesapám Szigetváron van elte
metve, s édesanyámmal költöztünk be ide.

-  Az egyetemen érezte már, hogy a fiz ika  lesz a ked
venc szakja?

Igen. Akkor „fordult át” a lelkem. Mégpedig olyanfor
mán volt ez, hogy harmadévben tanultuk az elektrodina
mikát, az elméleti elektrodinamikát, mégpedig Novobátz- 
ky Károly professzor úr előadásában. Mindjárt az év ele
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jén azzal kezdte, hogy felejtsünk el minden egyebet, van 
a két Maxwell-egyenlet (két fő- és két mellékegyenlet) és 
minden abból következik. És akkor elkezdte a Maxwell- 
egyenletekből levezetni az elektrosztatikát stb., minden
féle törvényeket. Azt mondta, hogy ezekből az egyenle
tekből minden speciális törvény levezethető, s én ezt 
sehogyse akartam elhinni. Bementem a Széchenyi könyv
tárba, akkor még ott volt az egyetem mellett a Nemzeti 
Múzeumnál. Nem voltak tankönyveim, kivettem a könyv
tárból az elektrodinamikát leíró tankönyvet, annak a nyo
mán kezdtem én is levezetni a könyvbeli törvényeket. 
Amikor az utolsó törvény is megvolt, és minden kijött, 
akkor nagyon elcsodálkoztam rajta. Szóval akkor értet
tem meg azt, hogy a fizika nem ripsz-ropsz kísérleteken 
alapuló ilyen-olyan valami, hanem egzakt tudomány. 
Matematikusokkal együtt voltunk kollégiumban, és a 
matematikus lélek mindig őrjöngött, amikor arról volt 
szó, hogy ezt vagy azt elhanyagoljuk. Ezek azt a látszatot 
keltették az emberben, hogy ez csak olyan körülbelüli 
valami; inkább technika, inkább gyakorlat, de nem igazi 
tudomány, nem egzakt. Én a Maxwell-egyenleteknél ér
tettem meg, hogy mégiscsak egzakt tudomány. Ha valami 
a mérhetetlenül kicsi, akkor már nincs értelme vele fog
lalkozni. Attól fogva, harmadiktól kezdett a fizika megra
gadni, az elméleti fizika révén. Volt olyan, hogy a speciá
lis relativitáselméletet tanultuk kötelezően, az általános 
relativitáselméletet speciális tárgyként lehetett felvenni, 
és én felvettem. Nem kellett vizsgázni belőle. De elmen
tem vizsgázni, mert megtanultam az egészet. Nagy Károly 
adta elő, de amikor vizsgaidőszak volt akkor Nagy Károly 
külföldön volt. Károlyházynál lehetett vizsgázni. Sikerült 
is. Az elméleti fizika megfogott valahogyan. Amikor vé
geztem, benne volt a szakmai köztudatban, hogy kísérle
tezni kell. Egy szegedi módszertani tanár azt mondta: ha 
a fizikatanár elszakad a szertárától, akkor az tragikus, és 
akkor vége a fizikatanításnak. Tehát mindannyiunkban 
benne volt, hogy az alapvető, fontos dolgokat igenis be 
kell mutatni, és fizikaórára kísérletet kell készíteni. Én ezt 
be is tartottam szépen. Szigetváron még sok-sok délutá
non küszködtem azzal, hogy a szertári munkát elvégez
zem. Nem volt megfelelő felszerelés, én sem értettem 
hozzá. A pécsi Széchenyi Gimnáziumban viszont elég jól 
be tudtam dolgozni magam. Arra emlékszem erősen, 
hogy a polarizációt is tanítottuk annak idején. A polarizá
ciós kísérletet egy lyukas-órában akartam beállítani, egy 
értelmes negyedikes osztálynak. Nagyon el voltak ké
nyeztetve, mert óráról-órára kísérleteket láttak, végeztek. 
Nos ekkor jött egy szülő érdeklődni, s nem volt idő az 
előkészítésre. „Krétafizikával” mutattam be a témát, az 
osztály megbotránkozott: kísérlet, hol a kísérlet? A követ
kező óra elején bemutattam. Nekünk a következő órafel
építés volt a mérce: van bevezető óra, a téma nagy vona
lakban történő körülírása. Van néha egy-egy nagyobb 
tananyagnál újanyag-közlő óra, de az óráknak a többsé
ge az úgynevezett vegyes típusú óra, amelyik azzal kez
dődik, hogy házi feladatellenőrzés, feleltetés, legalább 
2-3 diákkal, meg ismétlő kérdésekkel végigzongorázni 
rajtuk; utána az új tananyag tárgyalása kísérleti bemuta
tással, abból a következmény levonása és a gyakorlati 
alkalmazások megemlítése. így épül fel a fizika lelke.

Aztán egy kis összefoglalás néhány kérdésben, s végül 
feladni a leckét. Pontosan körülhatárolni, hogy mit kell 
tudni, meg ez és ez a feladat. Akkoriban még úgy volt, 
hogy egy példa, nem több, de minden leckéhez egy pél
da. Eszerint ment a tanítás abban az időben. Nem is volt 
ez rossz, csak az egész nehezen fért bele 45 percbe. (Ak
koriban vitték le 50-ről 45 percre a tanítási óra hosszát.) 
’56-ban Szigetváron a forradalom miatt több, mint egy 
hónap tanítási szünet volt. Ráértem, fogtam a Vermes
példatárat, és nekiálltam a feladatok megoldásának. És 
én rendre elkövettem azokat a hibákat, amelyeket azóta 
az elégséges diákjaimtól se fogadtam el. Akkor kezdtem 
el bedolgozni magam a feladatmegoldásba. Néha még 
most is használom egy-egy diáknál itthon. Szóval a fizika 
tanítása a legnehezebb, a legsokrétűbb. A matematika 
nem kísérleti jellegű. A fizika az egyetlen olyan tantárgy, 
ami „kísérletes” is meg „dolgozatos” is. Mivel sokrétű, 
ezért a tanítása is a legtöbb feladatot rója a tanárra. Ha az 
ember tényleg mindent akar: kísérletet is, feleltetést, tisz
tességes magyarázatot, meg összefoglalást stb., akkor 
mindig kifutott az időből. Folyton csöngetés utánra ma
radt a házi feladatok feladása, egyszerűen képtelenség 
volt időre végezni. A diákok nem örültek neki, de egy
szerűen nem lehetett másképp.

A Széchenyi Gimnáziumban 10 évet töltöttem, a fizika
tagozat tulajdonképpen rám építve indult. Akkor jelentek 
meg a Párkányi-tankönyvek. A Tankönyvkiadó Vállalat 
megbízott azzal, hogy a Párkányi-tankönyveknek csinál
jam meg az utóbírálatát. Csináltam is, az első három évfo
lyamig. Tanév közben a tanítással kapcsolatos módszer
tani észrevételeket a könyvbe ceruzával beírtam. A tanév 
végén írtam egy hosszabb, 8-10 oldalas tanulmányt. Ezt 
az első három évfolyamnál meg tudtam csinálni. A ne
gyedik évfolyam háromkötetes tankönyvét nem is vezet
ték be, még tagozatos osztályokban sem. Holies és János- 
sy írta közösen úgy, hogy Jánossy mondta, hogy mi le
gyen. Holies dolgozta ki tankönyvi formára. Külön mi
niszteri engedélyt kellett volna kérni ahhoz, hogy azt a 
tankönyvet az ember megtanítsa. Meg is kaptam volna, 
ha ott maradok a Széchenyiben. Nem szívesen jöttem el a 
Széchenyiből, ugye egy fiúiskolában a fizikának nagyobb 
a tere, a tagozat is ott volt. A Leőwey meg egy humán 
beállítottságú gimnázium. Egy jó osztály volt, a biológia 
tagozatos, azok hajtották a fizikát is önös érdekből, mert 
orvosira akartak menni. A nyelvszakos osztályokban ta
nuló kislányok meg sajnos hozzá vannak szokva a mago
láshoz. Képes olyat is „megtanulni” , amit nem ért. Vagy 
meg se tanulja, vagy képes megértés nélkül „megtanulni” . 
Általában nem szerették a fizikát. Meg hát a körülmények 
sem voltak jók, eleinte például nem volt előadó. A Görcs 
papa mindig több osztályt vett fel annál, ahány terem 
volt. A kollégiumban voltak kihelyezett osztályok. Nagy 
létszámú osztályok voltak, állandóan pótszékeket kellett 
hozatni. Nagy gond volt ez rendes tanórán, de dolgozat
nál különösen. Hogy lehet kísérletezni, ha át kell menni a 
másik épületbe? Télen vettük a kabátot, és mentünk át. 
Faládában vittünk valamit, hogy mutassunk kísérletet a 
gyerekeknek. Bonyolult óracserékkel lehetett elérni azt, 
hogy az előadóban lehessek, ha valamelyik nehezebb 
kísérleten volt a sor. Ennek ellenére csináltuk. Most meg
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jobbak a körülmények, és mégsem kísérleteznek. Az 
alapvetően fontos dolgokat be kell mutatni. Persze az se 
jó, ha öncélúan sok a kísérlet...

Akkoriban még volt olyan, hogy gyakorlati óra, mérő
óra, ez már megszűnt. Leépítették az óraszámokat, és 
még inkább leépítik. Egyre nehezebb fizikát tanítani. 
Örülök, hogy most már nem vagyok benne. A Széchenyi
ben harmadikban kéthetente volt egy mérő-óra fél osz
tályban, negyedikben hetente egy óra volt. Kiraktuk az 
eszközöket, 3-4 fős csoportokban zajlottak a mérések, 
körforgalomban. 4-5 hét alatt lement egy kör, s rendben 
mentek a demonstrációs kísérletek és mérési gyakorla
tok. Az érettségin volt mérési gyakorlat is. A Leőweyben 
is eleinte volt reggel 7-8-ig. Aztán leépítették őket, eltűn
tek a gyerekek életéből, pedig jók voltak ezek. Most a 
tanítás feladatmegoldások irányába csúszott el teljesen, és 
ez nem jó. A feladatmegoldással is vannak úgy diákok, 
hogy használnak egy képletet, de nem tudják, miért? 
Ennek meg nincs értelme.

-  Vannak-e olyan kollégák, akik példaképei a tanár
nőnek?

A Vermes Miklós bácsi, a Muki bácsi. Én őnála voltam 
gyakorló kistanár egyetemista koromban, és tőle nagyon 
sok mindent átvettem, s megtanultam. Ő készített arra, 
hogy szigorú tanár legyek. Nekem mindig szigorú tanár 
hírem volt, még a Széchenyiben is, de a Leőweyben meg 
aztán végképp. Még az Ónodiniú is szigorúbb, én voltam 
a szigorúságnak a csimborasszója. De nem voltam bukta
tás tanár, érdekes módon ezt nem vették észre a gyere
kek. Amikor pótvizsgára került a sor, akkor rendszerint én 
voltam a vizsgaelnök, és más vizsgáztatott. Nagyon ritka 
eset volt, amikor én vizsgáztattam. Különleges esetnek 
számított, öt évben egyszer akadt olyan, hogy pótvizsgá
zóm van. Tudniillik én kiköveteltem a gyerekből, ha kel
lett veszekedtem vele. Kiköveteltem belőle a teljesítményt. 
A Vermes Muki bácsi mondta azt, ha a gyerek nem tanul, 
akkor a tanárnak kötelessége összeszidni és lepocskondi
ázni a sárga földig, hogy érezze, hogy rosszat csinált. 
Amelyik tanár nevetve írja be az egyest, ott a gyerek is 
nevetve fogadja, és a végén a vétlen szülőn csattan az os
tor. Milyen igaza van. Ki kell követelni a gyerekből a telje
sítményt. Emiatt engem mindig szigorú tanárnak tartottak. 
Nem lehetett elbliccelni. Azt még anyámtól tanultam, hogy 
amelyik lecke nincs kikérdezve, az elveszett. Minden lec
két mindig ki kell kérdezni, nincs mese. Ha új anyagot 
vesszünk órán, és nincs idő arra, hogy lefeleltesse az 
egész tananyagot, akkor 4-5 kérdéssel véletlenszerűen az 
előző leckéből a felszínre kell hozni. Ez az ellenőrzés nem 
azért kell, hogy a gyereknek jegye legyen -  ezért egyéb
ként pluszt és mínuszt lehetett kapni hanem hogy én 
lássam azt, hogy jól fogta-e fel az előző órai tananyagot, 
mert én arra fogom építeni az új anyagot. Tehát, hogy 
tényleg megértette múlt órán, nem értett-e félre valamit? 
Többször előfordult, hogy pontosítani kellett. A feleltetés 
egyben lehetőség a korrigálásra is. Csak ezután lehet to
vábbmenni. Feleltetéskor mindig teszek fel ismétlő kér
dést, de mindig voltam annyira udvarias, hogy csak az 
aktuális témából, amelyikben éppen voltunk. Az ismétlő 
kérdésekhez igyekeztem becsempészni egy olyat, ame
lyikre szükség volt az új anyag tárgyalása során. Felínam

ezeket a kérdéseket magamnak -  elég részletes óraterve
zetekkel dolgoztam -, hogy el ne maradjanak. Én végig 
minden órámra írásban készültem. Volt olyan, hogy kollé
gák elkérték tőlem füzeteimet. Volt, aki azt gondolta, hogy 
a jegyzetem alapján két órát összevon. Aztán azt mondja; 
nem lehet, ahol tenálad vége van, vége az órának, nem 
lehet másképp. Még az is számít, hogy egy órára hány új 
fogalom jut. Pedagógiából tanultuk, hogy 4-5 fogalomnál 
többnek nem szabad lenni, mert akkor a gyerek már nem 
tudja felfogni, meg összekeveri, nem érti meg. A fogal
maknál törekszem arra, hogy a fogalmat mindig fogalom
párként értelmezzük. Mindjárt az ellentétét is el kell mon
dani, mert így lehet a fogalmat leginkább megértetni, ha 
egyúttal elhatárolom az ellentététől. Akár azt, hogy rugal
mas-rugalmatlan, vagy skalár-vektor stb. Minden fogalmat 
fogalompárként kell kezelni, mert ez a gondolkozás dia
lektikája. Igyekeztem nagyon tudatosan alkalmazni a taní
tásbeli dolgokat.

-  Mitől jó  egy tanár, egy fizikatanár?
Ha a saját lelkiismerete szerint maximálisan elvégzi a 

munkáját. Én a pedagógiát nem tartom igazi tudomány
nak. Azt mondom, hogy a pedagógia: gyakorlat. Egy 
alapelv van a pedagógiában, és ez a fizikatanárra is vo
natkozik. Mindig azt kell tenni, amit a gyerek érdeke kí
ván. Ebben az egy elvben benne van a pattogó szigorú
ságtól az önpusztító áldozatig minden. Hol veszekszik a 
diákkal az ember, hol pedig megsimogatja, és azt mond
ja, hogy ne búsulj pajtás, lesz ez jobban is. Volt olyan, 
hogy egy nagyon tehetséges tanítványomat egy hétre 
eltiltottam a tanulástól, mert megzavarodott a feje, annyit 
össze-vissza olvasott, még egyetemi tankönyvekből is. 
Össze-vissza beszélt. Mondtam neki, hogy most egy hétig 
menjél moziba meg fát vágni, de könyvet ki ne nyiss, 
mert meghülyülsz. A kollégáknak is szóltam, hogy most 
hagyják békében, mert „megbuggyant”, túltanulta magát. 
Az ember figyeljen a gyerekre, és mindig a gyerek érde
két kell nézni. Ezért kell vállalni azt is, hogy az embert 
szigorúnak tartják, meg ilyennek meg olyannak...

-  A humán és a reál műveltség között ellentét van. M it 
gondol ön erről?

A humán és a reál műveltség között mindig volt ellen
tét. Mikor még Szigetváron tanítottam, vonatban utaztam 
egy történelem szakos tanárnővel. Beszélgettünk s mikor 
kiderült, hogy én matematika-fizika szakos tanár vagyok, 
szinte mindenki menekült tőlem. Mintha leprás lenne az 
ember, sokszor úgy kezelték. Mindig bosszantott az, ami
kor valaki féltéglával verte a mellét, hogy ő hülye a mate
matikához. Valahogy mindig úgy éreztem, hogy ezzel 
saját magát becsüli le, és kikiáltja magát szamárnak és hü
lyének, mert a matematika annyira logikus dolog, hogy 
azt megtanulni igenis lehet, legalább is egy bizonyos szin
ten, egy alapvető szintig mindenképpen el lehet sajátítani. 
Ezzel a fogyatékossággal ne dicsekedjen az ember! Nekem 
nincs nyelvérzékem, de én ezt a fogyatékosságot mindig 
sajnálom és röstellem, és az ember próbálna tenni, hogy 
kikeveredjen belőle, nem pedig dicsekedjen vele. Szóval 
ez roppant bosszantó, és ez a humánosok részéről, újság
írók, költők, írók, művészek részéről majdnem mindig 
jelentkezik a természettudományok elvetése, mert elvetik 
tulajdonképpen. Ugyanakkor fordítva ugyanez nincs meg,
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mert ha nézzük a fizikusokat, matematikusokat irodalom
ból és történelem is műveltek, nem egy tudományos 
könyvnél az indító idézetből látszik.

-  Miért fontos a fizika, m int tantárgy a gyerekeknek?
A fizika nem csak egy tantárgy. Szemléletet, világnéze

tet ad, viszonyulást a természethez, viszonyulást a világ
hoz. A szemléletformálás, a valóságlátás szempontjából 
nagyon fontos. A természettudományos gondolkozást 
fontosnak tartom a hétköznapi ember számára, mindenki 
számára ezért fontos tantárgy a fizika. Sajnálom azt, hogy 
újabban teljesen leépítik...

-  Vannak-e olyan tanítványok, akikre szívesen vissza
emlékezik most is?

Oh, nagyon sok van. Nem is illő egyeseket kiemelni a 
sok közül. A Széchenyiben volt egy negyedikes gyerek a 
Pál Feri, szerette a fizikát. Szívesen jött délutánonként a 
szertárba, segített nekem összeállítani a kísérleteket. Amit 
én nem tudtam megcsinálni szertári munkából, azt ő az 
erősebb kezével megcsinálta. Majdnem egész évben, 
hetente egyszer-kétszer jött és segített. Nagyon szívesen 
gondolok vissza rá, kedves gyerek volt. Szintén a Széche
nyiből egy másik osztályból öten mentek felvételizni, s 
ősszel jött az üzenet, hogy mindegyiket felvették. Szóval 
a Széchenyiben általában a követelményeimmel együtt 
elfogadtak, annak ellenére, hogy fiatal voltam, nem volt 
konfliktusom velük. A mai napig is sokszor meghívnak 
érettségi találkozóra. Most az egyik orvosezredes, Nagy 
Gábor turistatársam a turista szakosztályban. Ma este me
gyek a könyvének a bemutatójára. Jó szívvel gondolok 
vissza rájuk. Tanítványom volt a Széchenyiben Kovács 
Kolos operaénekes, Róna Géza, ő most az önkormányzat 
művelődési osztályán van. Szűcs Jóska is tanítványom 
volt, most az egyetemen tanít. Sebestyén Zoltán is tanítvá
nyom volt, sőt a szülei szerint én voltam az oka annak, 
hogy tanári pályára ment. A Leőweyből is sok diák van, 
akire szívesen gondolok. Kotek Gyula eljutott a Diák
olimpiára, el is ért ott valamilyen helyezést, talán máso
dik lett... Szívem csücske volt Miskolczi Norbert, ő is 
eredményesen szerepelt a diákolimpián. Még azt is meg
csinálta, hogy lopott más kísérleti asztaláról eszközt, 
hogy nekem elhozza: valamilyen polárszűrőt. Azt mond
ták ott neki, hogy eszközöket szabad elvinni. Saját maga 
számára is el akarta hozni, és gondolta, hoz nekem is. 
Tavaly, vagy tavalyelőtt, meglátogatott Nagy Andrea, és 
azt mondta, hogy mindannyiuknak az volt a véleménye, 
hogy ők igenis tudják a fizikát, mert Margit néni megtaní
totta nekünk, s megörültem neki. Anélkül, hogy verseny
szinten lettek volna, a hétköznapi munka eredményének 
is nagyon lehet örülni. Én nagyon szerettem tanítani...

Úgy emlékszem arra, amikor az egyik negyedikes osztály 
év végén fényképezőgépet hozott órára, és fényképezni 
akart, már gyűjtötték az emlékeket. Óra elején már vár
tam, hogy egyszer kattintsanak. Csak nem, csak nem... 
Gondoltam magamban: ezek nem fognak fényképezni, 
nem érünk rá sokat vacakolni, gyerünk neki: a tananyag
nak! Tényleg a magam nagy lendületével tanítok a táblá
nál, azt hiszem atomfizikát. Egyszer csak a szemem közé 
villan a vaku, akkor fényképeztek. Annyira benne voltam 
a tananyagban, hogy reagálni sem tudtam rá. Utólag jöt
tem rá, hogy ezek ezt várták, ezt a pillanatot akarták 
megörökíteni, amikor a külvilág megszűnik, és minden 
másról megfeledkezik az ember...

-  Mely kísérleteket szerette a legjobban?
A fénytani kísérleteket nagyon szerettem, és be is mu

tattam. Most nem tanítják a biprizmás Fresnel-kísérletet, 
most már csak az elhajlási kísérletet mutatják meg. Az 
optikai rácsos kísérlet a kedvenc kísérletem, hullám
hossz-rövidülés vízben. Városi szakkört is tartottam fény
tani témából, és ott is vagy öt kísérletet csináltam, köztük 
olyat is, amelyen elcsodálkozott még Lakatos Tibor is, 
hogy ide kellett jönnie, ahhoz hogy nagyszögű interfe
renciát lásson.

Néha a szakkör végére annyira kifáradtam, hogy csak 
lecsüccsentem a tanáriban, és fél óráig se volt erőm össze
szedni magam. Jól „kijátszottam” magam a gyerekekkel.

-  Tud-e olyan életfilozófiát mondani, amely végigkí
sérte az életét, amelyik segített a nehéz pillanatokban?

Tulajdonképpen, amiről eddig beszélgettünk, abban 
már benne van az életfilozófiám; hogyan éltem, mit csi
náltam, hogy gondoltam a dolgokat? A fizika gyönyörű 
szép, és egész embert kíván. Nagyon örülök annak, hogy 
a fizikánál kötöttem ki. Reális és nagyon szép természet
látást, világlátást biztosít. Rányitja az ember szemét a ter
mészet törvényein keresztül az egész Világmindenség 
szerkezetére. Nekem nagyon sokat jelentett az anyagszer
kezetes munka, akkor állt úgy igazán össze igazán ben
nem a fizika. Mivel nem fizikusként indultam, lassan érle
lődtem meg. Egész pályafutásom során midig igyekeztem 
tanulni. Emlékszem olyan vasárnap délutánokra, amikor 
egyetemi jegyzeteket olvastam, készültem sokat. A Fizi
kai Társulatnak tagja voltam, de nyugdíjasként abbahagy
tam. Volt elismerésem is. 1973-ban az Oktatásügy Kiváló 
Dolgozója kitüntetésben részesültem. 1977-ben kaptam a 
Társulattól a Mikola-díjat, ekkor már benne voltam az 
oktatási kísérletben. A Mikola-díjhoz hivatalos levelet 
kaptam a Társulattól. A postaládában találtam, s egyből 
leültem a lépcsőházban, nem akartam elhinni, olyan hi
vatalosan volt megfogalmazva.

FIZIKUSNAPTÁR

A VÁKUUMFIZIKAI SZAKCSOPORT MÁSODIK FÉLÉVES PROGRAMJAI
Nägel Ferenc: Ionizációs vákuummérők fejlődésének, illetve hülyesé- nem lehet ám gyere ki!” (Pálóczi Horváth) -  2002. október 8., kedd 14

günk története -  2002. szeptember 10., kedd 14 óra, Bp. Fő u. 68. 222. óra Bp. Fő u. 68. 222.
Gyulai József (MFA): Beférünk-e a nanovilágba? -  Mottó: „Lyukba Barna Árpád (MFA): Porlasztó ionforrások lelkivilága -  2002. no- 

bebútta magát a ravasz, ehetnám vala néki. Dombos az oldala lett -  vember 19., kedd 14 óra Bp. Fő u. 68. 222.
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KÖNYVESPOLC

Khidhir Hamza, Jeff Stein: SZADDAM BOMBÁJÁT GYÁRTOTTAM
Media Nox, Budapest (2002) 416 oldal, 2390 Ft

A maghasadást Berlinben fedezték fel a 2, világháború előestéjén. A 
háború alatt német tudósok Heisenberg vezetésével foglalkoztak az 
atombomba lehetőségével -  de nem siettek. Főnökeiknek jelentették, 
hogy atomreaktorban lehetne jó hasadóanyagot (plutóniumot) gyártani, 
de az sok-sok évbe telne. Heisenberg Bohron keresztül próbálta meg
üzenni az amerikai fizikusoknak, hogy a német fizikusok tudják: lehet 
bombát csinálni, de ők nem csinálnak, és kérte, hogy az amerikai fizi
kusok se csináljanak. A próbálkozás -  mint ma már tudjuk -  ellenkező 
hatást ért el. 50 év múltán nyilvánosságra hozott adatokból kitűnik, 
hogy az amerikai titkosszolgálat a háború alatt jelentette: nem folyik 
német atombombagyártás, de ezt nem továbbították a bombakészítő 
fizikusokhoz. Mire az amerikai bomba elkészült (1945), Németország 
letette a fegyvert. Szilárd Leó megpróbálta elérni, hogy az atombomba 
lehetőségét és létét tartsák titokban, ne induljon nukleáris fegyverkezé
si verseny. Marshall tábornok amerikai hadügyminiszter, Eisenhower 
tábornok, a szövetséges erők parancsnoka, MacArthur tábornok csen
des-óceáni parancsnok is ellenezte az atombomba bevetését, mert 
Japán már legyőzetett. Truman elnök rendeletére mégis ledobták Hiro
simára és Nagaszakira. Ez Sztálinnak szánt fenyegető üzenet volt. Elin
dult a nukleáris fegyverkezési verseny láncreakciója. Pár év múlva már 
a Szovjetuniónak is volt atombombája. Ettől tartva Anglia, Franciaor
szág, majd Kína is atombombát fejlesztett ki. Kínával határvitába keve
redett India, ezért atombombát csinált. Indiával határvitája van Pakisz
tánnak, az is atombombát gyárt. Az iszlám országok által körülvett k i
csiny Izrael is készített atombombát. És ezután? Mindez komoly etikai 
problémát jelent a magfizikusoknak, fizikatanároknak.

Az idei könyvnapra jelent meg Pesten egy könyv „Szaddam bombá
ját gyártottam" címmel, szerzője Khidhir Hamza, aki Amerika leghíre
sebb műegyetemén (MIT) végzett, majd Bagdadban egy ideig az iraki 
atombomba-program legfőbb vezetője volt. A könyv -  nyilván az ame
rikai újságíró-társszerző folytán -  egy fordulatos akcióregény stílusában 
van megírva.

Egy atombombához mintegy 20 kg hasadóanyag (U-235 vagy plutó
nium) kell, ez a nehézfém tisztán liternyi térfogatú. Ezt hirtelen (0,1 
milliomod másodperc alatt) kell erre a kis térfogatra összepréselni, sőt 
lehetőleg a normálisnál is nagyobb sűrűségre, hogy benne egy neut
ronforrás olyan nukleáris láncreakciót indítson el, amelyben a lecsök- 
kentett felületen megszökő neutronok száma kisebb a kritikus tömeg
ben keletkező hasadási neutronok számánál. Fizikusi érdeklődéssel 
követjük, hogyan lehet (titokban, a garázsban) atombombát csinálni. A 
gyújtás (implózió) trükkös kémiai-elektronikai feladat, de az alapkellé
kek némi utánjárással megvásárolhatók. Ezt Irak megoldotta. Fő prob
léma a 20-30 kg hasadóanyag előteremtése.

Plutóniumot atomreaktorban lehet tenyészteni U-238-ból, Irak vett is 
egy kis szovjet és egy nagy francia atomreaktort. Az U-235 bedúsítható tö
megspektroszkópiai módszerrel (hatalmas mágnes jobban eltéríti a köny- 
nyebb urán-iont) vagy diffúzióval (az urán könnyebb izotópját tartalmazó 
gázmolekulának erősebb a hőmozgása, ezért kicsit gyorsabban diffundál), 
vagy esetleg ultracentrifugával (ami szétválasztja a nehezebb és könnyebb 
molekulákat). Az elmúlt 25 évben Irak mindegyik módszerbe belekezdett 
-  de mintha hiányzott volna a kellő műszaki kultúra. Maradt egy negyedik 
módszer: hasadóanyagot venni a feketepiacon. A könyvet olvasó végül 
azt is megsaccolhatja, mennyibe kerülhet egy atombomba előállítása, (Né- 
hányszáz milliárd dollár. Szegény ország ne kezdjen bele.)

Közben azonban az Iszlámon belül tombolt a siita-szunnita ellentét 
(Irán és Irak háborúja), az iszlám-zsidó ellentét (a bagdadi francia reak
tor lebombázása), hideg és forró harc az olajért (a Sivatagi Vihar nevű 
öbölháború). Amerika eleinte Iraknak is, Iránnak is szállított fegyvert. 
(Kapitalizmusban a pénz beszél.) Bíztatta a kurd felkelést is (hogy haj
lékonyabbá tegye a kemény diktátort, Szaddamot, akinek Kuvait elfog
lalása után kezében volt a világ kőolajkészletének több, m int fele). Se
baj, a könyvből megismerjük a petrodollárok hatalmát, azt is, hogy 
Nyugaton sok minden eladó. (Az öbölháború végül szigorú embargóba 
és egymillió iraki gyerek halálába torkollott.)

Sajnos, a könyvben az érdekes nukleáris történet felett dominál a 
politikai intrika, a Mercedes-autók ajándékozását követő kivégzések 
részletes felsorolása. A könyv amerikai bulvárlap-stílusúra sikeredett, 
néha a „meggyőző" furkálás és „izgalmas” leleplezés érdekében él a 
költői szabadsággal. Khidhir Hamza Irak egyik legmagasabb beosztású, 
legjobban fizetett intézetigazgatója volt, akit eleinte Fermi és Oppenhei
mer példája csábított, ő is a „nukleáris egyensúly” és „nukleáris elret
tentés" eszméjével nyugtatgatja lelkiismeretét, de most könyvének szin
te minden oldalán szülőhazája politikusait, főnökeit szidja. A végén CIA 
segítséggel -  családját visszahagyva -  szökött meg, menedékjogot 
kérve a budapesti amerikai követségen. A segítségért iraki atomtitkok
kal fizet. (Iraknak még nincs működő atombombája.) Happy end is 
van: a CIA családját is utána menekíti Amerikába.

A könyvet akkor érdemes olvasni, ha egyébként ponyvát olvasnánk. 
Közben talán elgondolkozhatunk: a három nagy monoteista vallás 
közül vajon csak az Iszlámnak nincs etikai előjoga az atombombára? 
Ha a másik kettő lemondana róla, akkor várhatnák el az Iszlám híveitől 
is, hogy ne törjék magukat érte. A megoldás egy olyan demokrácia 
volna világszerte, ahol értő és tanult nép dönt így. Referens szerint az 
igazi kulcs nem a diktátorok és titkosszolgálatok zsebében, hanem az 
iskolákban, tanárok kezében van.

CM. Gy.)

Hollndonner László: HOLLÓS JÓZSEF MUNKÁSSÁGA ÉS ÉLETE
20. századi magyar m érnökök -  távközlés; Nap Kiadó, 2001. 93 o ldal

A Postai és Távközlési Múzeumi Alapítvány a Miniszterelnöki Hivatal 
Informaükai Kormánybiztossága támogatásával pompás, tokba foglalt, 10 
kötetes sorozatot jelentetett meg Tomits Iván, Paskay Bemát, Marschalkó 
Béla, Tomcsányi István, Nemes Tihamér, Zakariás János, Magyari Endre, 
Tomcsányi Béla, Kolozsváry Endre, Hollós/ózsefmunkásságáról és életé
ről. Keménykötésű, finom tapintású a könyvtábla, egységes és szép a 
külső megjelenés, gazdagon illusztrált a belső tartalom. A sorozatterv Nagy 
András munkája, olvasószerkesztő Csillag István. Jó lenne, ha a sorozat 
folytatódna az építészet, a gépészet, az elektrotechnika ... mérnökeivel.

Minden kötet hátlapján (is) látható a kérdéses mérnök portréja, va
lamint egységesen az alábbi szöveg: „A 19. és 20. század fordulóján 
született magyar mérnökgeneráció élete és a távközlésben kifejtett mun
kássága a 21. századi műszaki értelmiségnek is példaként szolgálhat. ” 

Hollndonner László külön fejezetben foglalkozik „A magyar társa
dalom és a magyar mérnök” kérdésével majd áttekinti a postamérnöki 
szolgálat első ötven évét „A posta működése a 19- és a 20. század for
dulójának időszakában" című fejezetben.

Külön is megerősíti a sorozat mottóját: Ezek a mérnökök „életfor
mára, viselkedésre adtak példát, rangot adtak a szakmai felkészültség
nek, és a tudás, valamint a technológiai fegyelem szinte vallásos tiszte

letére ösztönöztek". Ezután következik csak Hollós József (1862-1945?), 
a postamérnök, majd a hivatalnok, a vezérigazgató, a mérnök-jogász, a 
mérnök-közgadász, a mérnök-tanár s az ember bemutatása.

Megtudhatjuk e könyvből, hogy Kármán Tódorhoz és Hevesy 
Györgyhöz hasonlóan Hollós Józsefnek is bűnhődnie kellett azért, mert 
1918 novemberében kinevezték a postaigazgatás vezérigazgatójává, és 
a Tanácsköztársaság idején is államtitkár volt. Nyugdíjazták. Ő azonban 
tovább dolgozott a postán előadóként, a Műegyetemen magántanár
ként, szakkönyvek szerzőjeként egészen 1933-ig.

Szakmai sikerei közé számít a Pécsi Zsolnay gyár porcelánszigetelői
nek tökéletesítése 1888-ban, a szombathelyi, kecskeméti és pécsi távbe
szélő hálózatok létesítése az 1890-es években, és az első magyar rádióál
lomás berlini megvásárlása, és budapesti forgalomba helyezése 1914-ben.

A chicagói világkiállításon tapasztaltak alapján Hollós állította össze a 
budapesti milleniumi kiállítás anyagát, és még nagyon sok érdekes és 
hasznos dolgot művelt, amivel mind-mind megismerkedhetnek, ha elol
vassák Hollndonner László mérnöki pontossággal szerkesztett könyvét.

A teljes sorozat beszerezhető a Postai és Távközlési Múzeumi Ala
pítványtól (Budapest, VIII. Andrássy út 3-).

Kovács László







A Magyar Tudományos Akadémia 
Fizikai Tudományok Osztálya, 

az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, 
a Magyar Biofizikai Társaság 
és az Oktatási Minisztérium 

folyóirata

Főszerkesztők:

Berényi Dénes 
Marx György (vezető) 

Pál Lénárd

Szerkesztő:

Turiné Frank Zsuzsa

M ű sza k i szerkesztő: 

Kármán Tamás

A lap  e -m a il cím e: 

fizszem.elft@mtesz.hu

A c ím la p o n :

A 2002. évi Nemzetközi Fizikai 
Diákolimpián ötödik helyezést 

(három arany-, két ezüst- és 
egy bronzérem) elért magyar csapat 

és kísérő tanáraik.

TARTALOM

Kroó Norbert: A fizika szerepe a huszonegyedik század Európájában 229
Hraskó Péter: A  forgó mágnes 232
Szalay András: Mesterséges vokálszólamok szerkesztése;

a formáns szerkezet megváltoztatása 238
Szabó Ferenc, 1925-2002 (Gadó János, G yu la i JózseJ) 240
DOKUMENTUM
A b ti Toivola: Új atomerőművi reaktor Finnországban 242
Békefelhívás, 2002. augusztus 6. (Tadatosi A k iba ) 256
TÁVOLSÁGI BESZÉLGETÉS 
M it csinál egy molekula a fémplatina felületén?

-  Somorjai Gáborral Marx György beszélget 243
Beszélgetés történelm i idők tanújával

-  Tisza Lászlót Marx György kérdezi 244
A FIZIKA TANÍTÁSA
Kálm án A ttila : M it kellene tanítani Bolyai Jánosról a középiskoláinkban? 246 
Nemzetközi Fizikai D iákolim pia 2002. (Honyek Gyula, Szegedi E rv in )  251
A fiz ika ismét színre lép (Ú jvári Sándor) 254
TÁRSULATI ÉLET
Az Eötvös Társulat 2002. évi közgyűlése 256
ESEMÉNYEK 256

N. Kroő: The role o f physics in XXI. century Europe 
P. Ilraskó: The Earth as a revolving magnet 
A. Szalay. The synthesis o f  artificial human sung voice 

and the modification o f the formant structure 
Ferenc Szabó, 1925-2002 (/. Gadó, /. Gyulai)
DOCUMENTS
A. Toivolu: New nuclear plant reactor in Finland 
Peace Appeal, August 6, 2002 (Tadatosi Akiba)
LONG-DISTANCE CALLS
1 low  does a molecule behave on a metallic platinum surface?

-  a talk o f G. Marx with G. Somarjai
Witness o f historical times -  G. Marx interviewing L. Tisza 
TEACHING PHYSICS
A. Kálmán: What to teach about J. Bolyai in our secondary school?
International Physics Olympiad, 2002 (Gy. Honyek, E. Szegedi)
Physics on stage again (S. Újvári)
NEWS OF THE PHYSICAL SOCIETY, EVENTS

N. Kroó: Die Rolle der Physik im Europa des XXI. Jahrhunderts 
P. Ilraskó: Die Erde als Magnet in Drehbewegung 
A. Szalay: Die Synthese künstlicher menschlicher Gesangsstimmen 

und die Änderung der Formantenstruktur 
Ferenc Szabó, 1925-2002 (/. Gadó, /. Gyulai)
DOKUMENTE
A. Toivola: Ein neuer Kernkraftwerk-Reaktor in Finnland 
Friedensappell, 6. August 2002 (Tadatosi Akiba)
FERNGESPRÄCHE
Wie verhält sich ein Molekül auf einer metallischen Platinoberflache?

- e in  Gespräch von G. Marx mit G. Somotjai 
Ein Zeuge historischer Zeiten -  G. Marx im Gespräch mit L. Tisza 
PHYSIKUNTERRICHT
A. Kálmán: Was sollte man über J. Bolyai in unseren Mittelschulen lehren?
Internationale Sludentenolympiade in Physik, 2002 (Gy. Honyek, E. Szegedi)
Physik wieder auf der Bühne (S. Újvári)
AUS DEM GESELLSCHAFTSLEBEN, EREIGNISSE

H. Крею-. Роль физики в Европе 21-го века 
П. Храшко.-Зеиля как вращающийся магнит
А . Салаи: Синтез искусственного человеческого песенного голоса 

и исменение структуры  формантов 
Ференц Сабо, 1925-2002 (И. Гало. Й.Лыолаи)
ДОКУМЕНТЫ
А. Тоивола: Новый реактор ядерной электростанции в Финляндии 
Манифест по мире, 6. августа 2002 (Талатоши Акиба)
ЗАГРАНИЧНЫЕ РАЗГОВОРЫ
Поведение молекулы на поверхности металлической платины

-  разговор Г. Маркса с Г. Шоморьяи
Свидетель исторических времен -  интервью Г. Маркса с Л. Тисой 
ОБУЧЕНИЕ ФИЗИКЕ
А . Кальман: Что приходится обучать о Я. Бойаи в наших средних школах 
Международная студенческая олимпиада по физике 2002 г. (Ль. Гонок, Э. Сегели) 
Ш. Уйвари: Физика снова на сцене
ИЗ ЖИЗНИ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА, ПРОИСХОДЯЩИЕ СОБЫТИЯ

mailto:fizszem.elft@mtesz.hu


F i z i k a i  S z e m l e
MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT

A Mathematikai és Természettudományi Értesítőt az Akadémia 1882-ben indította 
A Mathematikai és Physikai Lapokat Eötvös Loránd 1891-ben alapította

Lll. évfolyam 8. szám 2002. augusztus

SZÁZAD EURÓPÁJÁBAN

A FIZIKA SZEREPE 

A HUSZONEGYEDIK

Történeti áttekintés

A tizenkilencedik század vége óta már sokan és sok
szor eltemették a fizikát, mondván, hogy a kulcsfelfede
zések már megszületek, a következő évek, évtizedek 
már nem sokat hozhatnak. Ezeket a véleményeket az
után újra és újra elhallgattatták azok a korszakalkotó 
felfedezések, amelyek új irányokat szabtak egy-egy tu
dományág, vagy általában a fizika, sőt a természettudo
mányok összessége számára. Hadd említsek csak egyet
len példát. A lézerek felfedezése a huszadik század de
rekán olyan fejlődést indukált, amely a mai napig sem 
fejeződött be. Manapság egyesek az elméleti fizika kö
zeli végét jósolják. Ez a jóslat is -  meggyőződésem sze
rint -  hamarosan a feledés homályába merül és elfedik 
az újabb, ragyogó felfedezések.

A huszadik században bőven volt ilyenekben részünk, 
és közülük is a legkiemelkedőbbeknek a relativitáselmé
let és a kvantummechanika bizonyultak. A fizika számos 
olyan módszert dolgozott ki, amelyek más diszciplínák
ban is megjelentek, sőt általánossá váltak. Ezért tekinthet
jük a fizikát a többi természettudományos diszciplína 
alapjának, de megindult ezen módszerek más területek
nek, például a gazdasági folyamatok elemzésében való 
alkalmazása is. És arra, hogy a Nature című folyóirat 
2001. évi első száma szerint „a  huszadik századot Bu
dapesten csinálták”, különösen büszkék lehetünk.

A fizika egyik -  és növekvő -  gondja az, hogy nem 
alakult ki „fizikai ipar” amely áttételmentesen lehetne a 
fizikai kutatások háttere. Ez a körülmény pedig e kuta
tások társadalmi elismertetését egyre nehezebbé teszi.

Előadás az Eötvös Társulat Küldöttközgyűlésén, 2002. május 25-én.

Kroó Norbert
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára

Erre az elismerésre pedig egyre nagyobb szükségünk 
van, ami többek között abból is következik, hogy a kuta
tások jellege a huszonegyedik században lényegesen 
eltér a huszadik század gyakorlatától. A véleményem 
szerint leglényegesebb változásokat az 1. táblázatban 
foglaltam össze.

De megváltoznak kutatási prioritások is. És nem olyan 
formában, ahogyan ezt újabban egyesek gyakran han
goztatják, hogy míg a huszadik század a fizika, addig a 
huszonegyedik a biológia százada. Azt hiszem, a 2. táb
lázat egy árnyaltabb képet foglal össze századunk priori
tásáról, mint ahogy a huszadik századi helyzet is árnyal
tabb volt a fenti sommás állításnál. Jelenleg úgy tűnik, 
hogy a táblázat felsorolásából három területet érdemes 
kiemelni, mégpedig a bio- és nanoméretek, valamint in-

1. táblázat

A kutatás je llege m egvá ltoz ik

20. század 21. század

• A problémákat a kutató tár- • A tudástermelést alapvetően
sadalom vetette fel és oldot- az alkalmazások motiválják
ta meg

• Diszciplináris megközelítés • Transzdiszciplináris megkö-
zelítés

• Homogén tudástermelői kör • Heterogén tudástermelői kör

• Hierarchikus és folyamatos • Sokágú és összefonódó

• Minőségbiztosítás opponen- • Társadalmi és gazdasági el-
si bírálatra alapozva (peer számoltathatóság és vissza-
review) ható minőség-ellenőrzés

• Hangsúly az egyéni kreativi- • A csoportos kreativitás je-
táson lentősége nő
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2. táblázat

A 21. század tudománya

1. A 21. században a kutatás gyökeresen átalakul. Megosztás és 
elkülönülés helyett egyre inkább multidiszciplinárissá alakul és 
a problémamegoldás válik alapvető motivációjává.

2. A 21. század jellemzője a globális kooperáció és verseny lesz.

3. A 21. században a tudomány és technológia óriás léptekkel fej
lődik, tudás alapú társadalmakat hozva létre.

4. A 21. század az információ kora lesz, amely a magas színvonalú 
információs technológiákon alapul,

5. A 21. század az élettudományok százada lesz, elsősorban a mo
lekuláris, fejlődési és neuro-biológia alapjain.

6. A 21. században az új anyagok és fejlett gyártású technológiák 
jelentősége nőni fog.

7. A 21. században a világűr, az óceánok és a Föld mélyeinek kuta
tása jelentős mértékben kiteljesedik.

8. Esély van arra, hogy a 21. században megvalósul az egyének és 
a társadalom tevékenységének a természeti környezettel való 
összehangolt fejlesztése. Az energia- és anyagfelhasználás, a 
környezetvédelem, az állati és növényi diverzitás, a megújít
ható energiaforrások növekvő súlya az emberiség, továbbá 
kulturális és technikai vívmányai fennmaradásának alapjául 
szolgálhat.

formatikai kutatások területét amelyek jó úton haladnak, 
hogy már a közeljövőben erős mérnöki tudományterüle
tekké is váljanak és amelyek mindegyike legalább egy- 
egy, az ipari forradalomhoz hasonló átalakulás forrása 
lesz, vagy már részben ma is az.

A vázolható jövő

A továbbiakban néhány olyan, a fizikai kutatások 
területén létező problémát szeretnék felsorolni, ame
lyek megoldását a következő évektől, évtizedektől re
mélem, vagy amelyek legalábbis az érdeklődés közép
pontjában lesznek.

A részecskefizika fő dilemmája a relativitáselmélet és a 
kvantum-mechanika közötti inkompatibilitás, vagyis más 
módon megfogalmazva a gravitációs erőnek a magerők
kel továbbá a gyenge és elektromágneses kölcsönhatá
sokkal való egyesítése, egységes elméletbe foglalása.

Az asztrofizika az utóbbi években óriási lépésekkel 
fejlődött és így jó esélye lehet annak, hogy az ősrobbanás 
a sötét anyag és energia a kozmológiai állandó és az 
ezekhez kapcsolódó problémákat megoldja.

A kvantummechanika talányai -  érthetően -  sokakat 
izgatnak. Mit írnak le elméleteink, mi a megfigyelés vagy 
mi az információ, még mindig nyitott vagy részben nyi
tott kérdések, amelyek válaszra várnak, de nyitott még az 
a kérdés is, hogy milyen mértékig unikálisak a fizikai 
törvények?

A magfizika az utóbbi években már lehetőséghez ju
tott az instabil atommagok tanulmányozására. A radio
aktív ionokat gyorsító modern berendezésektől joggal 
remélhetjük, hogy segítségükkel ezen a területen is alap
vető kérdésekre kaphatunk választ.

Néhány probléma a kondenzált anyagok világából. A 
magas hőmérsékletű szupravezetés területén még várnak 
ránk meglepetések, többek között a szobahőmérséklet 
feletti kritikus hőmérséklet elérése. Megoldásra vár az 
olvadás mechanizmusának, a folyadékok szerkezetének, 
vagy az üvegszerű állapotba való átmenetnek a megérté
se. A turbulencia problémájával már mintegy 500 éve 
foglalkoznak a „kutatók”, és tulajdonképpen még mindig 
nem értjük. De izgalmas problémákat rejt a Bose-Eins- 
tein-kondenzátumban megvalósítható atom-lézerek fizi
kája, illetve alkalmazásai is.

Az utóbbi néhány évben előtérbe került az egyedülál
ló atomok, az egyes fotonok vagy az egyes kvantumálla
potok vizsgálata. Itt is sok újdonság vár még ránk, majd 
ezekre alapozva lehet visszatérni a komplexebb rendsze
rekre például a kvantumszámítógépek megvalósítására.

Fizika, társtudományok, technológia

A komplex rendszerek, illetve folyamatok vizsgálata 
különben is előtérbe kerül. Az önszerveződés, perkolá- 
ció, káosz, fraktálképződés és egy sor más alapvetően 
nemlineáris probléma még sok munkát ad a fizikusok
nak, de a gazdaságtól a biológiáig terjedő széles területen 
tevékenykedő szakembereknek is.

Már említetem, hogy különösen három terület, a na- 
noméretek és az informatika tudománya, illetve a mole
kuláris biológia területén intenzív tudományos kutató
munka folyik, és bevonulóban vannak a mérnöki gya
korlatba. Ez azért is fontos, mert nő a gazdaság igénye 
az új technológiák iránt és ezek az új technológiák 
nagyrészt ezen a három területen, illetve ezek kölcsön
hatásából (bio-informatika, nanoméretű logikai kapuk) 
fognak születni.

A nanoméretek tudománya az anyagok atomi szintű 
viselkedését vizsgálja annak érdekében, hogy megért
sük az ezen tudományban zajló folyamatokat, befolyá
soljuk, illetve alkalmazzuk azokat. Fontosságukat -  
talán elsőként -  Feynman értette meg. O jósolta meg 
azokat a lehetőségeket, amelyek még ma is csak előt
tünk állnak. Ezen mérettartományban a meghatározó 
technológiák az önszerveződésen fognak alapulni, a 
minősítő-mérő rendszerek alapvető eszközei pedig a 
pásztázó alagútmikroszkóppal (STM) induló család (kü
lönböző erő mikroszkópok, AFM stb.) és közeli tér m ik
roszkópok (NFOM) valamint a nagyfelbontású elektron- 
mikroszkóp lesznek.

Az információs forradalom, amelynek hajnalát már 
most is láthatjuk a telefónia, számítástechnika és televízió 
házasságából született, amelyhez a különböző szenzorok 
társulnak egy egységbe integrálva az érzékeléstől a cse
lekvésig terjedő folyamatokat. Feynman óta tudjuk, hogy 
az információ fizikai mennyiség, így természetesen ener
giatartalma is van. Feynman becslést is adott egy bitnyi 
információhoz tartozó minimális energiaszükségletre, és 
abból látható, hogy a jelenlegi gyakorlat ennél több 
nagyságrenddel nagyobb energiát használ fel. Ezért mind 
a kutatás mind a gyakorlat számára még bőven van lehe
tőség a továbblépésre.
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A biotechnológia talán az átlagember által is legjob
ban látható és követett terület. Eredményei, melyek 
ígéretesek, de ugyanakkor vitatottak is, az életminőség 
javítása területén talán még a reálisnál is nagyobb vára
kozások forrásai. De a génmanipulált ételek vagy a k ló
nozás lehetőségei olyan megalapozott vagy megalapo
zatlan félelmet, gyakran ellenállást váltanak ki a társa
dalomból, amelyek még az indokolt és etikai alapon 
sem támadható kutatásoknak is fékjeivé váltak, illetve 
válhatnak.

Mindezek ellenére mindhárom technológia rohamlép
tekkel fejlődik, exponenciálisan növekvő súllyal jelennek 
meg a modern gazdaságban.

Mi lesz, lehet ennek a fejlődésnek az eredménye? Ol
csóbb fogyasztási cikkek jelennek meg nagyobb hasz
nálati értékkel. Karóra méretű szuperszámítógépet 
hordhatunk magunkkal, amely óriási memóriával is ren
delkezik. Mikromechanikai gépek jelennek meg, ame
lyek a nanoelektronika eszközeinek felhasználásával 
„gondolkodóvá” is tehetők. Személyspecifikus gyógy
szerek készülnek és számos betegség el fog tűnni fö ld
golyónkról.

Az információ pedig a legértékesebb árucikké válik.
Mindezek a változások felszabadítják az emberi kre

ativitást, mivel a rutinmunkákat gépekre lehet bízni. A 
gépek tehát a huszonegyedik század társadalmaiban 
hasonló szerephez jutnak, mint az ókori társadalmak
ban a rabszolgák.

Mint korábban is, az emberiség minden jónak felfe
dezte a rossz oldalát is, és ez a jövőben is így lehet. A 
számítógépes terrorizmus már meg is jelent társadalma
inkban, és hogy a hasonló káros lehetőségeket mini
mumra szorítsuk, az emberek hozzáállásának, morális 
szintjének kell javulnia és ehhez -  többek között -  a tár
sadalomtudományoknak kell sokat tenniük.

Természetesen mindez, amit felvázoltam, másképp is 
történhet. Ami azonban biztosan kijelenthető: mind a 
fizika, mind az új technológiák, mind ezeknek egymás
hoz való viszonya más lesz, mint ma. De az is biztonság
gal állítható, hogy a fizika, mint módszer jelentősége nő 
mind a tudományban, mind a gyakorlatban.

A fizika és kémia közeledése

Sok példát lehetne arra is említeni, hogy a fizika és a 
kémia közötti határvonal egyre inkább elmosódik. És ez 
nem csak azért van így, mert az anyagtudomány, mint 
egyre terjeszkedő diszciplína a fizika és kémia integ
rációjára épül, vagy mert a szilárdtestfizika által vizsgált 
„minták” jelentős része kémiai úton születik. A határ
vonalon helyezkedik el a felületkutatás jelentős hánya
da és a fizika által megszült vizsgálati módszerek nagy 
számban kerülnek alkalmazásra a kémiai vizsgálatok
ban.

A nanoméretű rendszerek kutatásában, illetve jövőbe
ni gyakorlati alkalmazásában nagy szerep jut az úgyneve
zett önszerződés folyamatának, amely a jövőbeni nano
elektronika és más nanoméretű alkalmazások technoló
giáinak alapja lehet.

Alkalmazott fizika

Erősödik a fizika alkalmazásaival foglalkozó kutatás, 
aminek jelei már ma is látszanak. Hadd említsek néhány 
példát.

A nanoméretű rendszerekről már szóltam. De nem 
említettem meg azt a körülményt, hogy ebben a méret- 
tartományban a kvantumjelenségek már szóhoz jutnak, 
sőt meghatározóvá válhatnak. Anélkül, hogy ennek 
részleteit vázolnám a számítástechnikai alkalmazások
kal (kvantum számítógép) kapcsolatos kutatásokat em
lítem meg.

A fizika szerepe természetesen döntő az informatikai 
kutató-fejlesztő munkában általában is. Különösen fon
tosnak tartom a különböző szenzorok fejlesztéséhez, il
letve alkalmazásaihoz kötődő kutatásokat, amelyek a 
számítógépek „érzékszerveiként” új fejezetet nyitnak a 
robotika vagy általában az intelligens gépek területén.

A fúziós energiatermelés már hosszú ideje az emberi
ség energiagondjait megoldó reményteljes jövő. De m i
kor következhet ez be? Azt hiszem, hogy akkor, amikor 
erre feltétlenül szükség lesz. És úgy látszik, még nem 
értünk el idáig.

Az időjárás-előrejelzés bizonytalanságait mindnyájan 
saját bőrünkön is érezzük. És ezt csak részben magyaráz
hatjuk a számítástechnika jelenlegi korlátáival. A fő ok a 
jelenleg használt modellek számos bizonytalansága:

• Az időjárás könnyen instabillá, nehezen előrejelez- 
hetővé válik. Gondoljunk csak arra, milyen gyökeres 
változások következnének be, ha a Golf-áram leállna.

• Még nem értjük a fizikai klíma változásai és a bio
geokémiai ciklusok közötti összefüggéseket.

• A klímaváltozások hatása az emberi életfeltételekre 
óriási, de ezeket még alig értjük.

Természetesen a listát még hosszan lehetne sorolni, de 
talán állításom igazolására ennyi is elég.

Európáról

Végül néhány szó az európai fizikáról. Mindaz, amit az 
előzőekben elmondtam, Európára is igaz. van azonban 
egynéhány speciálisan Európára érvényes és említésre 
méltó körülmény. Mindenekelőtt hagyományainkra illik 
hivatkozni, hiszen a modern fizika bölcsője ezen a vidé
ken ringott. És noha néhány területen sikerült vezető 
szerepünket megőrizni, illetve megszerezni, alapvetően 
lemaradtunk a világ élvonalától. Pedig potenciális ver
senyképességünk megvan, és még javítható is. Oktatá
sunk viszonylag jó és az Európai Kutatási Térség víziója, 
amely a kutatásban és a kutatási infrastruktúrában kíván
ja az eddiginél erősebb összefogást, a célok összehango
lását megvalósítani, optimizmusra adhat okot, különösen 
akkor, ha az Európai Unió tagországaiban, így Magyar- 
országon is sikerül 2010-ig elérni azt, hogy nemzeti jöve
delmünk legalább 3%-át költsük kutatás-fejlesztésre.

Ezen erőfeszítésekben -  meggyőződésem szerint -  a 
fizika súlya meghatározó marad, ami az EU tag Magyar- 
ország fizikájának jövőjét is meghatározhatja. A siker raj
tunk, magyar fizikusokon is múlik.
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Hraskó Péter
JPTE, PécsA FORGÓ MÁGNES

A világdinamó

Régen, még középiskolás koromban olvastam egy ifjú
sági regényt, amelynek „A világdinamó” volt a címe. A tör
ténetre már egyáltalán nem emlékszem, de a lényege az 
volt, hogy egy megszállott feltaláló kalandos körülmények 
között masszív elektromos vezetéket fektetett le a Föld 
egyik délköre mentén. Azt gondolta ugyanis, hogy a Föld 
forgása következtében a vezető mozog a Föld mágneses 
terében, mozgási indukció révén elektromotoros erő indu
kálódik benne, és ez az egyszerű, de monumentális esz
köz -  a világdinamó -  folyamatosan hatalmas mennyiségű 
olcsó villamos energiával képes ellátni az emberiséget.

Ha jól emlékszem, már a könyv olvasása közben felme
rült bennem a kétely, hogy mindez nagyon szép, de mi 
van akkor, ha a Föld mágneses tere együtt forog a Földdel? 
Ebben az esetben a vezető nyugodna a mágneses mező
ben és nem jönne létre benne elektromotoros erő. De 
ugyanakkor zavart, hogy magát ezt a kérdést sem éreztem 
világosnak. Egyáltalán nem nyilvánvaló ugyanis, mit jelent 
az, hogy „a mágneses mező forog a szimmetriatengelye 
körül". Ha az erővonalak reálisan léteznének és mindegyi
ket külön-kiilön időben figyelemmel tudnánk kísérni, 
akkor értelmes volna a kérdés és lehetne rá válaszolni. Az 
erővonalak azonban csak matematikai-geometriai segéd
eszközök és nagyon is elképzelhető, hogy a szimmetria- 
tengelye körül egyenletesen forgó mágnes mágneses tere 
pontosan ugyanolyan, mintha a mágnes nem forogna.

Az alábbiakban egy homogén mágnesezettségű, állan
dó £2 szögsebességgel forgó a sugarú gömbmágnest fo
gunk vizsgálni, amelynek M  mágneses dipólussűrűsége 
és forgástengelye párhuzamos egymással (z-irányúak). A 
világdinamó elképzelésben szereplő vezetőt az „északi 
pólust” és az „egyenlítő” egy pontját összekötő merev Sf 
vezető reprezentálja, amely az í2-tól eltérő, de vele pár
huzamos (ű-val is foroghat és még síkgörbének sem kell 
lennie. (A világdinamóban természetesen tű = Í2 és Sf a 
Föld felszínén húzódik, de érdemes az általánosabb eset
tel foglalkozni.) Az 9B az A (ű  = 0°) és a B (ü  = 90°) vég
pontokban csúszó érintkezőkkel elektromos kontaktus
ban van a gömbmágnessel azért, hogy S£ a mágnesen 
keresztül záródó áramkör eleme lehessen.

Itt most csak a világdinamó-elképzelés kiindulópontjául 
szolgáló alapjelenséget vizsgáljuk. Az Olvasóra bízzuk: 
ítélje meg, működne-e a világdinamó, ha megépítenék.

<o,Cl, M
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Az elektromosan vezető forgó mágnes

Tekintsünk el egyenlőre az Sf vezetőtől és vizsgáljuk a 
„csupasz” homogén mágnesezettségű gömbmágnest, 
amelynek konduktivitása legyen y > 0. Nyugvó vezető
ben y a/  áramsűrűség és az E elektromos mező kapcso
latát határozza meg a/  = yE Ohm-törvényen keresztül. 
Mozgó vezetőnél az E’-hez még hozzá kell adni a mozgás 
által indukált VxB  elektromotoros erőt is, amelyről az 
előző pontban már volt szó. Az Ohm-törvény ebben az 
általánosabb esetben a következő:

J =  y (  E + V x B ) .  (1)

Amikor a koordináta-rendszerünk origóját a gömb kö
zéppontjában vesszük fel, a mágnes azon elemének a 
sebessége, amely az r  pontban van

V = Q x r

értékkel egyenlő. Ebből a képletből látható, hogy nem a 
gömbhöz rögzített forgó rendszerben dolgozunk, hanem 
abban az inerciarendszerben, amelyben a gömb közép
pontja nyugszik. Soha egy pillanatra sem fogunk áttérni a 
forgó rendszerre.

Stacionárius rezsimben, amikor a mágnes már hosszú 
ideje konstans szögsebességgel forog, a tranziens áramok 
(ha voltak) lecsengtek, energiájuk a

r2
= J ( E  + V x B )

Y

képletnek megfelelően hővé alakult vagy elektromágne
ses hullámként kisugárzódott, ezért az áramsűrűség 
ugyanúgy nulla, mint a nyugvó fémgömbben. Az elektro
mos mező azonban nem tűnik el: y *  0 miatt /  = 0 mel
lett (1) következtében

E = - V x B

Ezt az elektromos mezőt meghatározott p térfogati és o  
felületi töltéssűrűség hozza létre. A térfogati töltéssűrű
ség a div.E = p/e0 Maxwell-egyenlet, valamint (3) követ
keztében

p = -e (1 div ( V x B )

értékkel egyenlő.
A magnetosztatikából ismeretes, hogy az egyenletesen 

mágnesezett gömbön belül az indukció

B = 11XfíM  ( r  < a), W)

ezért

V x B  = - | p „ ( F X i W ) ,

FIZIKAI SZEMLE 2 0 0 2 / 8



és (2) alapján

V x M  = ( i l x r ) x M  = ( ,^

= (M • £2)r  -  (M r ) i l

Vegyük most figyelembe, hogy if f  és £2 párhuzamos kons
tans vektorok és a divergencia Descartes-koordinátákban 
felírt képlete szerint d iv r = 3, valamint

d iv((jW -r) Q) = M i 2.

Mindezek alapján

d iv (F x A f)  = 2 M i i  (6)

és

p = (7)
A (4) segítségével könnyen igazolható, hogy a (3) 
elektromos mező eleget tesz az állandó mágneses mező
nél érvényes rotB = 0 Maxwell-egyenletnek is.

A felületi töltéssűrűséget az elektrosztatikából ismert 
gondolatmenet alapján írhatjuk fel. Eszerint

a  = e0 (E; -  E;), ( r  = a), (8)

ahol E* és ZT az elektromos mező radiális (a gömbfelü
letre merőleges) komponense a felület külső (+) és belső 
( - )  oldalán. Az B~-t az eddigi képletek alapján könnyű 
kiszámítani. (3) szerint

Br = - ( F x B ) r = - F ^  + F^B,. (9)

A B-nek azonban csak z-komponense van, amelyből

Bv = 0 és B, = - | p nAísim) (10)

(térbeli polárkoordinátákban a tp komponens a „szélessé
gi köröket”, a ű  komponens pedig a „délköröket” érinti 
és a „déli pólus” felé mutat).

F-nek ugyanebben a koordinátarendszerben csak 
(p-komponense van, amely i l  rsinö-val egyenlő, ezért a 
felületen (9) szerint

E '  = -  — a \ inM i i  sin2ű ( r  = a). O Dr  3  r-o

Az E* meghatározásához a O elektrosztatikus potenciált 
kell ismerni a gömbön kívül, amelyből az elektromos 
mező az

E* =r
3 0
dr r -  a

(14)

képlettel lehet kiszámítani.
Az 1. függelékben megmutatjuk, hogy

O = o ’ \íaM i l  — (3  cos2ű  -  l) ( r  > a), (15) 
9 r3

ahonnan

E* = a \ laM i i  (3  cos2ű  -  l). (16)

A felületi töltéssűrűség tehát a következő:

a  = i  az0\í0M i l { \  +cos2ű). (17)

Nem nehéz belátni, hogy a teljes felületi töltés pontosan 
kompenzálja a teljes térfogati töltést.

A térfogati és a felületi töltések a mágnessel együtt 
forognak és áramsűrűséget hoznak létre. A térfogati töltés 
esetében például ez az áramsűrűség

A /  = p F  = - | e ()p„Af£2F. (18)

Ez a AJ  nem jelenik meg az (1) Ohm-törvény baloldalán, 
mert nem elektromos mező, hanem a forgás hozza létre. 
A rőt AB = | i()A /  Maxwell-egyenleten keresztül azonban 
létrehoz valamekkora AB mezőt, amelyet úgy kell figye
lembe venni (1) jobboldalán, hogy B-hez hozzáadjuk. Ez 
a korrekció természetesen (3) jobboldalán is megjelenik, 
de -  mint mindjárt látni fogjuk -  elhanyagolhatóan kis 
járulékot ad B-hez.

A AB becslésénél abból indulhatunk ki, hogy a rotAB = 
p„A/ egyenlet szerint a fizikai és a geometriai dimenziók 
figyelembevételével |AB| ~ a \in |A /| (a -  jel „nagyság
rendileg egyenlőt” jelent), ezért a korrekció relatív nagy
ságrendje (18) és (4) figyelembevételével a következő:

AB
B

e,,p„Af£2 V 
ß0M

a i l  V V2
^2 ^2 '

Ez a korrekció valóban rendkívül kicsi, akár laborató
riumban forgó mágnesről, akár égitestről legyen is szó, 
ezért a továbbiakban sehol sem vesszük figyelembe. 
Ugyanezen okból hagyjuk figyelmen kívül azokat a 
(1 -  V2/ c 2y /2 faktorokat is, amelyek a relativitáselmélet 
szerint a képleteink bizonyos tagjaiban megjelennének.

B = -V O  (12)

képlettel számítható ki. A gömbön kívül a töltéssűrűség 
zérus, ezért <í> a homogén

V 2<j> = 0  ( r  > a)

Laplace-egyenletnek tesz eleget. Ha az egyenlet megol
dását ismerjük, akkor E* -t az

A mágneshez rögzített kontúr

Vegyük most figyelembe az Sí vezetőt is és tegyük fel, 
hogy rögzítve van a mágneshez (<a = £2). Ha a kontúr nem 
forogna, a benne létrejövő elektromotoros erőt a

#  = [  E -dl
Ja

képlettel kellene kiszámítani. Mozgó kontúr esetében
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azonban figyelembe kell venni a mozgás által mágnese
sen indukált elektromotoros erőt is:

g  = E + (V x B )] • dl. (19)

Az integrál kiszámításánál a kontúrt a koordinátarendsze
rünkben nyugvónak kell tekinteni, mert a mozgás hatását 
a második tag már tartalmazza1.

A (19) képlet az ^elektromotoros erőt két tag, az

g  = f E -dl
L‘ Ja

elektromos és az

g  = [  ( V x B ) - d l

mágneses (vagy mozgási) komponens összegeként állítja 
elő. Az elektromos komponens eredete a forgó mágnes 
elektromos polarizációja, ezért ez az elektromotoros erő 
potenciálkülönbségként is kifejezhető:

g  = d> (20)
e B A’

és nem függ a kontúr alakjától (fix végpontok mellett).
A kontúrfüggetlenség azonban az gm-re is érvényes, 

mert bármilyen zárt kontúrra

j ( V x B ) - d l  = 0. (21)

A Stokes-tétel alapján ugyanis

<j> (V x B )  • d l = j  ro t(V xB ) •n d l.,

ahol 1  a kontúr által kifeszített felület, n pedig 1  normál
vektora. A 2. függelékben megmutatjuk, hogy egész tér
ben (a mágnesen kívül is!)

rot (F  x ß  ) = 0, (22^

ezért (21) valóban igaz és g m független az Sf konkrét alak
jától. Mivel ugyanez érvényes g,-K  is, az ^elektromoto
ros erő kiszámításánál a kontúrt tetszésünk szerint vá
laszthatjuk meg. Válasszuk úgy, hogy teljes egészében a 
mágnesen belül haladjon. A (3) következtében egy ilyen 
kontúron (19) integrandusa végig zérus, ezért minden 
olyan lineáris vezetőben, amely a mágnessel együtt forog 
és végpontjai a mágnes felületén vannak, az g  elektro
motoros erő nullával egyenlő.

Az unipoláris indukció

elektromos összetevőt a mágnesben indukálódott tölté
sek okozzák, ezért (20) ebben az esetben is érvényes. O,, 
és 3>;j (15)-ből számítható ki. Az M-ban ű  = 0°, a ß-ben ű 
= 90° és mindkét esetben r=  a, ezért

g  = O - O  , = I a 2m.AfíX (23)
e B A 3  r~ o

Az előző pontban láttuk, hogy együttforgáskor g m = - g e. 
Ez az elektromotoros erő a kontúr pontjainak a sebessé
gétől függ a választott inerciarendszerben és együttforgás 
esetén Q-val arányos. Nyilvánvaló, hogy amikor a kontúr 
függetlenül forog, g m-1 úgy kapjuk meg, hogy (23) nega- 
tívjában £2-t co-ra cseréljük fel:

g  = -  — a2 p.. Afco. (24)

A kontúrban létrejövő elektromotoros erő tehát a követ
kező:

g  = ~  a2 p 0 M (Q -  to). (25)

A csúszó kontaktusok révén S£ záródik az elektromosan 
vezető mágnesen keresztül, ezért a kontúrban létre fog 
jönni valamilyen áram.

A szimmetriatengelye körül forgó mágnes a nyugvó (0 ) 
= 0) kontúrban is létrehoz elektromotoros erőt és áramot. 
Ennek a jelenségnek, amely különösen paradoxális, mert 
nem magyarázható sem az indukció törvényével (hiszen 
a mágneses mező időben állandó), sem mozgási induk
cióként (hiszen a vezető nyugszik), külön nevet adtak. Ez 
az unipoláris indukció, amely teljes egészében a mágnes 
elektromos polarizációjából származó ^.-nek köszönheti 
a létét, nagyságát gömbmágnes esetében a (23) képlet 
határozza meg.

A (25) szerint a vezetőben létrejövő elektromotoros erő 
nagysága a vezető és a mágnes relatív forgásától függ. Ez 
azért nagyon meglepő, mert a mechanikában a forgás 
abszolút: egy forgó deformálható gömb forgási ellipszoid
dá válik és ez a deformáció az abszolút forgás jele, mert a 
gömbbel együtt forgó rendszerben is észlelhető.

Az elektrodinamikában sincs másképp. A forgó mág
nes elektromos polarizáltsága éppúgy objektív jelenség 
(abszolút), mint a forgó gömb deformációja, és egyér
telműen bizonyítja, hogy nem a kontúr forog, hanem a 
mágnes. Érdekes, hogy speciálisan a kontúrban kelet
kező elektromotoros erő szempontjából csak a relatív 
forgás számít. De ez is csak akkor van így, amikor a 
mágnes vezeti az elektromosságot. Szigetelő anyagból 
készült mágnesre (25) nem érvényes, ekkor g már nem
csak Í2 és (ú különbségétől függ. A következő pontban 
ezt a kérdést vizsgáljuk.

Amikor az Sf vezető forog a mágneshez képest (cd*  Q), 
a benne létrejövő elektromotoros erő ugyanúgy két rész
ből áll, mint az együttmozgó vezető esetében. Az g(.

1 Ez a számítási mód akkor jogos, ha a kontúr elmozdulása elhanya
golható, mialatt a fény (az elektromágneses gerjesztés) keresztülhalad a
rendszeren. A fizikai feladatok, amelyeket szem előtt tartunk, nem 
igényelnek ennél nagyobb pontosságot

A forgó szigetelő mágnes

Tegyük fel, hogy gömbmágnesünk nem vezeti az 
elektromosságot (y = 0), de elektromosan polarizálható 
(e > £,,). Stacionárius esetben ekkor sem folynak áramok 
benne, ezért (1) baloldala most is nulla, de y = 0 követ
keztében ebből most nem következik a (3) összefüggés.
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Az (1) jobboldalán a y-t szorzó E + VxB  kifejezés 
most nem áramot, hanem elektromos polarizációt hoz 
létre a

P  = X e „ ( E +  V x B )  = P " ' + P ,2) (26)

képlet alapján (% az elektromos szuszceptibilitás), amely
ben P n) = a sztatikusan, Pa> = XErVyB pedig a 
mágnesesen indukált dielektromos polarizáció.

Ez azonban még nem a teljes elektromos polarizáció, 
mert figyelembe kell venni, hogy a körpályán mozgó 
elemi mágneses dipólusok a mozgásuk következtében 
elektromos dipólusnyomatékra tesznek szert, és ezért 
létrejön egy harmadik,

P ®  = £0|I(I ( V x M )  (27)

polarizációs járulék is.
Az elemi mágneses dipólusoknak annak érdekében 

kell szert tenniük erre az elektromos dipólusnyomatékra, 
hogy az az elemi d%  elektromotoros erő, amely egy 
(inerciarendszerben nyugvó) dl  vezetődarabban egy 
hozzá képest egyenletes egyenesvonalú mozgást végző 
m mágneses dipólus hatására létrejön, csak a relatív se
bességtől függjön: akkor is ugyanakkora legyen, amikor 
a dipólus nyugszik, és a vezetődarab mozog ugyanazzal 
a sebességgel ellentétes irányban.

Amikor a vezetődarab mozog, d 2? = (v x B ) • dl. Ami
kor nyugszik ilyen járulék nem lép fel, de a vezetődarab 
helyén a távolodó (vagy közeledő) dipólus időben válto
zó mágneses tere elektromos mezőt hoz létre, amelyhez 
E dl  elektromotoros erő tartozik. A számítás azonban 
azt mutatja, hogy E- dl *  d 2?. Egyenlőséget csak akkor 
kapunk, ha figyelembe vesszük, hogy a -v  sebességgel 
mozgó dipólusnak £n\ in( - v  x m )  elektromos dipólus- 
nyomatéka van, amelynek a dipólustere szintén járulékot 
ad az elektromotoros erőhöz.

Mindhárom polarizáció a

p. = -d iv P " ’ ( i  = 1,2,3) (28)

képletnek megfelelő töltéssűrűséget hoz létre. A képlet 
ebben a formájában csak a térfogati töltéssűrűségre érvé
nyes, de a Gauss-tétel segítségével leszármaztatható belő
le a felületi töltéssűrűségekre vonatkozó

divD = p2 + p3 (30)

alakra hozható. Ezzel a problémát standard elektrosztati
kai feladattá alakítottuk: Egy £ dielektromos állandójú 
homogén gömbre (p2 + P3) térfogati és (o,+ CTÓ felületi 
töltéssűrűséget viszünk rá. Meghatározandó a gömb 
elektrosztatikus potenciálja.

A %e0 = (e- e0), valamint (4) következtében

p (2) + P (3) = 1  (2e + e0) (VX \yaM ), 

a (6) felhasználásával pedig

p2 + p, = -d iv  (p <2) + P ® ) =

= - | ( 2 £  +£0) | i „ M Q .
(3D

Ez kerül (30) jobboldalára. A felületi töltéssűrűségekre 
hasonló módon a

ct2 + C3 = P® + P® =

= - i  (2e + £0) (F x  | i ()AÍ )r

képletet kapjuk. Az (5), valamint ( r  -M )  = rMcosű és Q, 
= ílcosű következtében iiymódon

ct2 + ct3 = - i  (2 e + £0) a p 0 MQ. sin2ű. (32)

Az elektrosztatikában szokásos eljárást követve D - t e E  

formában írjuk fel és az E = -V<£> összefüggéssel áttérünk 
a potenciálra, amelyre (30)-ból a

V2<1>
-™ (p2 + p3) ( r  < a)

0 ( r  >a )

(33)

egyenletet kapjuk. A felületi töltéssűrűség hatását a

D;  -  d ;  = a 2 + a 3

határfeltétellel kell figyelembe venni (D * ésD ~ az eltolási 
vektor a felület külső és belső oldalán). A potenciálon 
keresztül kifejezve ez az egyenlet

a,. = P f  ( r  = a, i = 1,2,3) (29)

összefüggés: A felületi töltéssűrűség a polarizációs vek
tor normál komponensével egyenlő a felület belső ol
dalán.

Az első Maxwell-egyenlet szerint

3 0 ,
d r

+ E •
90_
d r

ct2+ct3 ( r  = a). (34)

(d>. és <1>_ a potenciál a gömbön kívül és belül.)
A (33) egyenlet megoldását a 3. függelékben vázoljuk. 

Azt találjuk, hogy

div£„P -  p, +p2 +p3.

Célszerű bevezetni a

D = EnE + P (])

eltolási vektort, amellyel ez az egyenlet

O
2e + e„

9 (2 e + 3e0)
p ()MQ. (3cos2t)  -  l ) :

r2 ( r  < a )

ű5
77 ( r  > a),

(35)
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ezért az f f  elektromotoros erő dielektromos polarizáció
ból származó járuléka

f f  = O  -  <5 , = — 2£ +-£.n_  a 2 p „  M f í .  (36)
“ A 3 (2e + 3e0)  0

A mozgásból származó járulék most is (24), így a teljes 
elektromotoros erő a következő:

/ \

r  = - i  a 2 p u A í 2e + £ n
2e + 3e()

V

£2 -  (ü (37)

Ez az elektromotoros erő már nemcsak a kontúr és a 
mágnes relatív forgásától függ. Stacionárius áramot ter
mészetesen nem hoz létre, mert a mágnes, amelyen ke
resztül S£ záródhatna, szigetelő. Az A és a (gömbön csú
szó) B pont közötti feszültséget azonban meg lehet 
mérni.

A (37)-ből e —»°°-nél visszakapjuk a fémgömbben érvé
nyes (25) képletet annak következtében, hogy a fémek 
végtelenül könnyen polarizálhatok. Ha a (37) levezetése 
során végig figyelemmel kísérjük a P ° '  polarizációból 
származó járulékot, (36) számlálóját

[2 (e  -  en) + 3e0]

alakban kapjuk meg, amelyben a 3e0 származik P (,1-ból. 
Mivel ez a tag nem arányos £-nal, az e —> °° limeszből 
kiesik.

Azt jelenti ez, hogy az elektromosan vezető forgó 
mágnesben az elemi mágneses dipólusok nem tesznek 
szert elektromos dipólusnyomatékra?

Egyáltalán nem. (3) mutatja, hogy elektromosan ve
zető mágnesben a forgás közvetlenül az elektromos 
mezőt határozza meg, nincs szükség rá, hogy ebben a 
mezőben szétválasszuk a vezetési elektronok és a moz
gás által indukált elektromos dipólusok járulékát. A 
szabad töltések még akkor is kialakítanák a (3) által 
megkövetelt elektromos mezőt, ha a mozgás története
sen nem hozna létre elektromos dipólusokat. Szigetelő
ben azonban a polarizációs vektorok azok, amelyeket a 
forgás közvetlenül meghatároz, ezért ebben az esetben 
minden lehetséges polarizációs járulékot explicite figye
lembe kell venni.

A kipányvázott űrszonda (tethered satellite)

elektromotoros erő hoz létre, mert egyrészt ezzel a 
módszerrel elektromos energiát lehetne termelni az 
űrállomások ellátására, másrészt fontos adatokat lehet 
nyerni az ionoszféráról. Ahhoz ugyanis, hogy a kábel
ben létrejövő elektromotoros erő állandóan áramot ter
meljen, zárt áramkört kell létrehozni és ez a lezárás az 
ionoszférán keresztül történt. A szondán elhelyezett 
elektroncsapda be tudta fogni az ionoszféra kószáló 
elektronjait, az űrkompon pedig egy elektrongenerátor 
ki tudott juttatni az űrbe elektronokat.

Az elektromotoros erő nyilván annál nagyobb, minél 
hosszabb a kábel. A 1996-os kísérletben -  amely egyéb
ként már a második próbálkozás volt, -  21 kilométerre 
tervezték leengedni a szondát, de 19,7 kilométernél a 
kábel elszakadt és a szonda odaveszett. A kísérlet még
sem volt eredménytelen, mert a szakadás előtt a kábel
ben 3500 V feszültség és 0,5 A áram jött létre.

A Föld a saját mágneses terében forog, ezért eddigi 
meggondolásaink alapján feltételezhető, hogy a forgás 
következtében elektrosztatikus potenciálja is van, amely 
az mellett még valamekkora elektromotoros erőt is 
létrehoz a kábelben. A nagyságrendi becslés érdekében 
tegyük fel, hogy a Föld magja homogén permanens mág
nes, amely vezeti az elektromosságot és a tengelye egy
beesik a forgástengellyel, a köpeny és a légkör pedig 
elektromosan nem polarizálható. Egyik feltevés sem igaz, 
de kiindulópontnak talán megfelel. Röviden szólva az 
elektromotoros erő könnyű kiszámíthatósága érdekében 
a Földet a magjával azonos sugarú csupasz gömbmágnes
sel helyettesítjük.

Az egyszerűség kedvéért azt is feltesszük, hogy az 
űrkomp a tartozékaival az Egyenlítő síkjában (xy sík) 
kering r  sugarú körön, a kábel egy A/hosszúságú sugár
irányú vezetődarab, amelyen a pozitív irány r  növekedési 
irányába mutat. Ekkor

A f f ,  = (v x B  ) rA /.

v a kábel keringési sebessége az állócsillagokhoz rögzí
tett inerciarendszerben, nagysága tű r-rel egyenlő. B -nek 
csak - z  irányú komponense van, amely gömbmágnes 
esetében

r2
A /,

ahol ac a mag sugara. így v xB az origó felé mutat és

Az 1996. február 23-án felbocsátott Columbia űr
komp magával vitt egy 1,6 méter átmérőjű űrszondát, 
amelyet a NASA és az ISA (Italian Space Agency) fejlesz
tett ki. Amikor az űrkomp stabil pályán, körülbelül 90 
km magasan keringett, egy csörlő segítségével a legény
ség elkezdte a szondát lassan lebocsátani a Föld felé. A 
szondát az űrkomppal kábel kötötte össze, amellyel „ki 
volt pányvázva” az űrkomphoz. A kábel az űrkomppal 
és a szondával együtt a Föld mágneses terében kerin
gett, ennek következtében benne valamekkora moz
gási indukált elektromotoros erő keletkezett. A kísérlet 
célja az volt, hogy megmérjék azt az áramot, amit ez az

Másrészt

A f fm
i a.

ti.Mco —  N I .
3 0 r2

A f f  = E A l  = A /,
6 ő r

amelyet a ű = 90° síkban kell kiszámítani. (15) szerint

•7 5
A f f

a ’
+ ± n 0M n - ± A i .
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Ez a A ̂ m in tegy két nagyságrenddel kisebb A^„-nél, mert

A fe ( a  Yc
A Wni r

\  /

és a j / r =  1/2, £2/co = 1/20. Már ez sem elhanyagolhatóan 
kis járulék, de ha a keringés az egyenlítő-sík helyett (az 
állócsillagokhoz rögzített) délkör mentén történik, akkor 
A # / = 0 (mert v xB  merőleges a radiális irányra) és csak 
A ^e ad járulékot a kábelben létrejövő elektromotoros 
erőhöz.

Az ionoszféra azonban, amely -  mint láttuk -  nélkü
lözhetetlen az elektromotoros erő észleléséhez, teljesen 
leárnyékolhatja a Föld forgási polarizációjából származó 
elektrosztatikus potenciálját. A Föld réteges szerkezetét 
figyelembe lehetne venni pontosabban is, de valószínű, 
hogy az ionoszféra hatása az, ami a leglényegesebb. Min
denesetre érdekes lenne összehasonlítani különböző 
hajlásszögű pályákon az elektromotoros erő nagyságát és 
időbeli változásait, mert ebből esetleg következtetni le
hetne a Föld elektromos polarizáltságára.

1. Függelék

A (13) egyenletnek az a > rk iilső  tartományban keressük az olyan 
megoldását, amely töltetlen gömböt ír le (a potenciál 1/r-nél gyorsab
ban tart zérushoz) és a gömbfelületen az elektromos mező tangenciá- 
lis komponense megegyezik a (3) belső tér tangenciális komponensé
vel. Mivel bizonyosan van felületi töltéssűrűség, amely a térfogati töl
tést kompenzálja, ezért!? normál komponense r=  fl-nál nem lesz foly
tonos.

A feladat tengelyszimmetriája miatt az E,f tangenciális komponens 
zérus, csak az

F - 1 I

különbözik zérustól, amely (3) szerint a következő:

E, = - ( V x B \  = -V v Br * Vr Bv .

A második tag mindkét tényezője zérus, az első tagban pedig 

Vv = £2 rs inő, Br = -y g ().Mcosó,

ezért

'a ’M ' l  = asinöcosó. (38)

(13)-nak az a tengelyszimmetrikus megoldása, amely ennek a feltétel
nek eleget tesz és a végtelenben zérushoz tart, a következő:

0 (r ,  ő) = —  P,(cost)) = ——  (3cos’i) -  1) ( r  > a). (39)
d  ‘  2 d

A/cosó) a 2-ik Legendre-polinom, az A pedig egy konstans, amelyre 
(38)-ból a

A = - — a ' n„ MCI

kifejezést találjuk. Ezt (39)-be írva kapjuk a (15) megoldást.

2. Függelék

A vektorszorzat rotációjára vonatkozó összefüggés alapján 

rőt (VxB)  = ( B - V ) V - ( F - V ) B  + V d ivB -JJd ivK .

A harmadik tag divß = 0, a negyedik divK = 0 miatt zérus, ezért

Descartes-koordinátákban, ahol V = (3 „  3,,, 3J, a rot(VxB ) j - ik kom
ponense a következő:

roty (V  x  B ) = Bt 3, VJ -  K  3 ß ,  M0)

Itt és az alább következő képletekben egy szorzatban kétszer előfordu
ló azonos indexre összegzés értendő (például ß(3, = Br3V+ ß,.3,,+ 
B,d;).

Vegyük most figyelembe (2)-t. A vektorszorzat komponenseire 
használjuk a Descartes-koordinátákban érvényes ( ü x r ) ,  = £IJkCll árkép
letet, amelyben (xuxk,Xi) = (x,y,z), Eljk pedig a teljesen antiszimmetri- 
kus tenzor (e-szimbólum)2. Ezt (40)-ben kihasználva a

roty(V x B )  = e/klBl 3l ( n kx l) - e lklQ kx l di Bj  .

egyenlőségre jutunk. Mivel az áramsűrűség mindenütt zérus, a B  rotá- 
ciómentes, azaz 3,By = 3yß„ ezért

rot; (V x B )  = E/t lB:3 ,(£2t x )  -  e m Cl kx,dJBf

Az első tagban

3f (£2t * ,) = Í1
3x,
3 x ,’

ami i  = /-nél £2t-val, i  *  I-nél pedig nullával egyenlő (3,x, = 8„). Ennek 
következtében

rőt, (V x B )  = EJklBl Clk - e lklClk x, 3, Br

A második tagban ellentétes irányú átalakítást végzünk: Xi3jBt -  
3Xx,ß , ) -8 (/ßf  Ha ezt az előző képletbe behelyettesítjük, és figyelembe 
vesszük, hogy £2t, valamint az E-szimbólum konstans, a

roty (V x B )  -3y (e,w B, n k X,) *  (eJki + e,4y) B, £2„

képletre jutunk. A jobboldalon az e-szimbólumok összege zérus, az 
első tagban pedig a parciális deriválás jele alatt a B, £2 és az r  vegyes 
szorzata áll:

roty (V x B )  = - 3 y [ l? - (Q x r ) ] .

A vegyes szorzat a vektorok Descartes-komponenseiből képzett deter
minánssal egyenlő. A mágnes tengelyszimmetriája miatt azonban az 
r -be iiß  benne fekszik az £2 (a z-tengely) és az r  által meghatározott 
síkban, ezért a determináns zérus. Ezzel beláttuk, hogy a (V xB )  vek
tormező rotációmentes.

Ez a következtetés nemcsak gömbre érvényes, hanem minden olyan 
tengelyszimmetrikus mágnesre, amely a szimmetriatengelye körül fo
rog. Amikor a tengelyszimmetria sérül, lesznek olyan adott r  helyzet- 
vektorú pontok, amelyek váltakozva kerülnek a mágnesen kívülre és 
belülre. A tárgyalásunk az ilyen esetekre nem vonatkozik.

3. Függelék

(33) olyan megoldását keressük, amely mindenütt véges, r=  a-ban 
folytonos és eleget tesz (34)-nek. A (32) ó-függése sugallja, hogy a 
megoldást

0_ = A d  /^(cosó) + ] ( r )  = i  H (3cos2ó  -  1) + J lr )

O , -  — P.(cosó) = —?-(3cos2ó  -  1) 
d  ‘ 2 d

alakban keressük, ahol A és B konstansok, f ( r )  pedig a

A / - LA .
d  d r ‘ jfP z  + Pj) (41)

‘  eiß, = +1 vagy -1  attól függően, hogy ijk  az 123 páros vagy páratlan 
permutációja. Ha az ijk indexek között van egyforma, a szimbólum 
értéke zérus.
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egyenlet partikuláris megoldása, amelyet ® folytonossága miatt úgy kell 
megválasztani, hogy f ia )  legyen nulla:

f i r )  = Pl,+ P j  (a ‘ -  H).
6e

e 0 ■ Á  a A (Jcos^ö -  1) + e a A (3cos2ű  -  1 ) -  - i  ( p 2 + p , )  a 

= - i (2 E + e 0) a p 0Af£2[2 -  Ocos'd -  1)]

(42)

A folytonosság miatt B= A a"', tehát

d> = *  H (3co s2d  -  1) + Pl/+P-> ia 2 -  r1)
2 6 e

O = a ^  (3 cos;ű  -  1).
2 r>

A (34) jobboldalát (32) figyelembe vételével célszerű

a : + a, = Á ( 2 e + e0) a ( i ( M í l [ l  - (3 co s 'ö  -  1)] 

alakban felírni. Ekkor (34) a következő:

A (3cosT>- l) - t  nem tartalmazó tagok (31) figyelembe vételével kiejtik 
egymást, a maradék egyenletből pedig A-ra az

A 2
9

. Ze + Eq
2 E + 3 e0

p0AÍÍ2

kifejezést kapjuk, amelyből következik (35).
Megjegyezzük, hogy (42)-ből azért estek k i a P2(cosű)-t nem tartal

mazó tagok, mert a gömb töltetlen: (28) és (29) következtében mindhá
rom típusú térfogati és felületi töltés külön-külön kompenzálódik. Ha 
nem lenne ilyen kompenzáció, akkor <t>,-hoz hozzá kellene még adni egy 
C lr  járulékot is, amelyben Carányos a gömb g  töltésével: C= QJ47tE0.

MESTERSÉGES VOKÁLSZÓLAMOK SZERKESZTÉSE;
A FORMÁNS SZERKEZET MEGVÁLTOZTATÁSA

Szalay András
Panda-Audio Kft. 

AKAI Professional Musical Instruments Ltd.

Közismert jelenség, ha egy hangfelvételt a felvételi 
sebességnél lassabban vagy gyorsabban játszunk le, 
akkor a hang magassága megváltozik a felvételi /  leját
szási sebességek arányában. Közismert az is, hogy a hang 
karaktere is teljesen megváltozik, és például a magasabb
ra transzponált emberi hangból nem egy magasabb hang
fekvésben beszélő ember hangja keletkezik, hanem egy 
természetellenes hang (M iki egér hang). A jelenségnek az 
az oka, hogy a hangban található formánsok eltolódnak. 
A formánsok olyan sávszűrő jellegű kiemelések a hang 
spektrumában, amelyek tipikusan egy emberre jellemző 
hangkaraktert határoznak meg. Ezek frekvenciája nem 
változik meg, ha ugyanaz a személy más hangmagasság
ban beszél vagy énekel. Magától értetődő, hogy ilyen 
esetben a visszajátszott felvétel hossza is megváltozik a 
lejátszási sebesség függvényében. Azt látjuk tehát, ha egy 
emberi hang hangfelvételét megváltoztatott sebességgel 
játsszuk le, akkor a hangnak egyszerre három jellemzője 
úgy változik meg, hogy ezeket a változásokat nem tudjuk 
egymástól függetlenül befolyásolni: a hang magassága, 
formáns karaktere és a hossza.

Az ötvenes évek végén készültek az első olyan be
rendezések, amelyekkel egy hangfelvétel hangmagassá
gát és hosszát egymástól függetlenül lehetett változtatni 
(úgynevezett Tempómat). Ez egy olyan magnetofon 
volt, aminek lejátszó-fejét henger formájúra képezték 
ki, és a henger palástján 90 fokonként négy lejátszó
fejet helyeztek el. Ha lejátszás közben a fej forog -  
könnyen belátható akkor a hang magassága nem a

Előadás az ELTE Oi'tvay-kollokviumán. Sajnos az elektroakusztikai be
mutatásokat itt nem tudjuk közölni.

szalag abszolút sebességétől függ, hanem a szalag és a 
fej relatív sebességétől. Ezzel szemben a lejátszási idő 
csak az abszolút szalagsebesség függvénye. Ezzel a 
módszerrel persze a legtöbb hangfelvétel igen durván, 
darabosan szólt: akkor, amikor a forgó fej egyik leját
szója elhagyta a szalagot, a másik pedig rácsúszott, a 
hangban ugrás keletkezett. Ezt bizonyos fokig elfedte, 
hogy az átmenet „átlapolva” történt, de a diszkontinui
tás mindenképpen észrevehető.

Hasonlóképpen működik az elektronikus hang-transz- 
ponáló, az úgynevezett harmonizer is ami a hetvenes 
évek közepétől terjedt el. Ha a harmonizer gyűrűszerűén 
végtelenített tároló-memóriáját egy óra számlapján kép
zeljük el, akkor ezen a számlapon állandó sebességgel 
(mintavételi frekvenciával) megy körbe egy „író"-mutató, 
amely a valós időben beérkező digitalizált audiojelet 
abba a memóriarekeszbe írja be, ahová az óramutató 
éppen mutat. Egy másik, „olvasó”-mutató ettől eltérő, de 
szintén konstans sebességgel olvassa ki a memóriát. A 
hangmagasság változása a két mutató sebességének ará
nyából adódik. Természetesen a mutatók -  a különböző 
sebességek miatt -  időnként keresztezni fogják egymást, 
ilyenkor itt is diszkontinuitás lép fel.

Ha a jelforrásunk monofonikus, akkor a diszkontinu
itást észrevehetetlenné lehet tenni, sőt ezzel egyidejűleg 
a kimenő-jel késését a bemenő-jelhez képest minimali
zálni lehet. Ehhez az szükséges, hogy a rendszerben 
egy olyan algoritmus működjön, amely a bejövő hang 
periodicitását gyorsan és megbízhatóan meg tudja álla
pítani. Tételezzük fel, hogy a berendezés lefelé transz
ponálásra van beállítva, tehát az olvasó-mutató lassab
ban mozog, mint az író-mutató. Számunkra ideális az a
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1. ábra

kapjuk. A rezgés periódusidejét az eredeti 
periódusidő + a szünet összege adja. Ennek 
spektruma látható a 3-b ábrán. Jól megfi
gyelhető, hogy az alacsonyabb alapfrekvencia 
miatt sűrűbbek a spektrumvonalak, de a bur
kológörbe nem változott. Valóban, ha ezt a 
spektrumképet kivonjuk a 2.b ábra szerinti 
képből, a 3 c ábrán látjuk, hogy az új jel frek
venciája megváltozott (sűrűbbek a vonalak), 
de a diszkrét vonalak most is érintik az erede
ti burkológörbét, azaz a formánsok nem vál
toztak.

Valós alkalmazásban a j . ö  ábrán látható 
törések jelentős torzítást okoznak, bár ez a 
példánk spektmmdiagramjain nem látszik. Ez 
a torzítás elkerülhető, ha az egyes rezgési 
periódusok kivágásához négyszögjel helyett 
valami olyan függvényt alkalmazunk, amely a 
törést a széleken elsimítja. Gyakorlatban az a 
módszer vált be legjobban, ha olyan szelete
ket képezünk, amelyek a rezgés két periódu
sából állnak, és ezeket két periódus hosszúsá-

2. ábra

helyzet, ha az olvasó-mutató a lehető legszo
rosabban az író-mutató után jár, követi azt 
és nem marad le; így lehet a késés a legki
sebb. Ha észrevesszük, hogy a két mutató 
távolsága annyira megnőtt, hogy több, mint 
a bejövő jel hullámhossza, akkor az olvasó
mutató értékéhez hirtelen hozzáadhatunk 
egy hullámhossznyit, a jel kvázistacionárius 
állapota esetén ez az ugrás nem eredményez 
diszkontinuitást.

Most már csak egy akadálya van annak, 
hogy olyan harmonizert konstruálhassunk, 
amely emberi hangra is jól használható: a 
formánsok megváltozása. A matematikai leve
zetés mellőzésével megmutatok egy nagyon 
egyszerű módszert, amellyel ez is megoldha
tó. Vegyünk egy stacionárius harmonikus 
rezgést, amelyben elég jelentős formánsok 
vannak jelen. E rezgés idődiagramját láthatjuk 
az l .a  ábrán, ez egy énekelt „á” hang. A rez
gés spektmmát mutatja az l.b  ábra.]ól látha
tó egy 3 kHz körüli erős formáns. Ebből a 
hullámsorozatból vágjunk ki egyetlen rezgést 
(szorozzuk meg egy négyszög-ablakftigg- 
vénnyel, amelynek a hossza a jel perióduside
je), ennek idődiagramja és spektrumképe a 
2.a és 2.b ábrákon látható. Ránézésre is fel
tűnik, hogy a 2.b ábra folytonos spektrumké
pe az l.b  vonalas spektrumkép burkológör
béje. A két képet kivonva egymásból, grafiku
san még jobban látszik ez a tény a 2.c ábrán. 
Ezek után a 2.a ábrán látható kivágott rez
gést újból periodikussá tesszük oly módon, 
hogy az egyes rezgések közé hosszú szünetet 
illesztünk, ekkor a 3 a ábrán látható rezgést
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gú, a széleken nulla értékű háromszög-függ
vénnyel szorozzuk. Ezeket a szeleteket úgy 
helyezzük egymás után, hogy az egyes szele
tek kezdési időpontjainak különbsége adja az 
új, transzponált jel periodicitását. Ez azt jelen
ti, hogy ezek a szeletek átlapolva, egymást 
átfedve lesznek lejátszva.

Míg a korábban ismertetett módszernél, 
ahol az író- /  olvasó-mutatók sebessége kü
lönböző, a formánsok a hangmagasság
transzponálással arányosan tolódnak felfelé 
vagy lefelé, ennél a módszernél az író- /  olva
só-mutatók sebessége egyenlő, és a formán
sok helyzete egyáltalán nem változik. Ha ezt 
az utóbbi módszert olyan módon alkalmaz
zuk, hogy az olvasó-mutató sebességét han
golni tudjuk, akkor elérhetjük azt is, hogy a 
formánsok eltolása tetszés szerinti, a felhasz
náló által meghatározott mértékben következ
zék be.

Valós zenei alkalmazásokban a transzpozí
ció mértéke nem állandó, például egy tere 
szólam hol 3, hol 4 félhang különbséget je
lent, attól függően, hogy az adott skála me
lyik hangját énekli a szóló dallam. Mivel eljá
rásunkhoz egy biztonságos és gyorsan műkö
dő hangmagasság-felismerés már eleve szük
séges volt (amelynek működését itt most nem 
tárgyaltuk), ezt az információt felhasználhat
juk ahhoz, hogy egy előre beprogramozott 
transzpozíciós táblából kikeressük az éppen 
énekelt hanghoz szükséges transzpozíció- 
értéket. A különböző transzpozíciós táblák 
közül, színpadi alkalmazás esetén, pedálok
kal lehet választani.

C

3. ábra

SZABÓ FERENC
1925 -  2002

Valamennyien szomorúan és megrendültén állunk 
Szabó Ferenc ravatalánál. Távozása családja, barátai, 
munkatársai, tanítványai és az egész magyar műszaki
tudományos élet számára igazán nagy veszteség.

Itt, a ravatalnál búcsúzunk a kiváló mérnök-kutatótól, 
aki el nem évülő érdemeket szerzett a hazai atomtechni- 
ka létrehozásában. Szabó Feri nehezen követhető példát 
állított elénk. Emberi kapcsolatainak közvetlensége, meg
nyerő egyénisége, éles logikája mindnyájunkra mély be
nyomást gyakorolt. Halkan, józan élvekkel, de határozot
tan tudta partnereit meggyőzni igazáról. A KFKI-ban dol
gozó szakemberek munkáját Feri mindig közvetlenül 
nagy figyelemmel kísérte és segítette. Örömmel fogadta 
munkatársai új elképzeléseit, és miután meggyőződött

Elhangzottak a temetésen, 2002. július 29-én.

helyességükről, mindig maradéktalanul kiállt mellettük és 
következetesen támogatta őket. Gesztusai, mosolya, 
megnyerő hangja, kedves humora, egész lénye megma
rad emlékezetünkben.

Feri valamikor még az ötvenes években jegyezte el 
magát egy életre az akkor még szintúgy fiatal Központi 
Fizikai Kutató Intézettel, a KFKI-val. Szakmai munkássá
ga mindvégig elsősorban az atomenergia-kutatásokhoz 
kötötte. A Kutatóreaktor, az SR-1 szubkritikus rendszer, a 
ZR-6 zéróreaktor, a Budapesti Műszaki Egyetem Tanreak
tora tevékenységének egy-egy fontos állomása volt. Je
lentős szerepet vállalt a hazai atomenergia-program ki
alakításában. Erős és nagyon pozitív befolyása volt a 
Paksi Atomerőmű létesítésére, és arra, hogy a KFKI a 
kezdetektől fogva mintegy tudományos bázisintézmény
ként tanácsokkal, javaslatokkal, a szükséges vizsgálatok
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elvégzésével szolgálta az erőmű biztonságos és gazdasá
gos üzemeltetését.

Munkáját 1978-ban Állami Díjjal ismerték el, és az atom
energia-kutatások terén elért eredményei alapján az MTA 
1982-ben levelező, 1998-ban rendes tagjává választotta.

A nyolcvanas években szakmai érdeklődése az űrkuta
tás felé fordult. Magas szinten, de közvetlenül is irányítot
ta a VEGA-programot, a magyar űrkutatás kiemelkedő 
sikerű vállalkozását, amelynek révén először sikerült az 
emberiségnek közvetlen információkat szereznie a Hal
ley- üstökösről. Ezt a tevékenységét 1986-ban újabb Álla
mi Díjjal ismerték el. Tevékeny részese volt annak, hogy 
Magyarország előmozdította a szovjet és amerikai űrkuta
tás kapcsolatait, az űrhajósok sokszor kalandos összeis
mertetésétől kezdve a Pille izgalmas útrabocsátásáig.

A Központi Fizikai Kutató Intézet hosszú ideig a ma
gyar tudományos és műszaki élet egyik fő központjaként 
és meghatározó intézményeként működött. A KFKI való
ságos értékteremtő műhely volt, és utódszervezeteinek 
munkatársaiban ma is él ennek az alkotásra inspiráló 
időszaknak az emléke. Szabó Feri kutatóként, igazgató
ként, majd főigazgatóként kimagasló szerepet játszott 
abban, hogy a KFKI nemzetközileg elismert kutatóköz
pontként működhessen.

Feri, itt, ravatalodnál is megígérjük, hogy mindazokat az 
értékeket, amelyek a KFKI-t jellemezték, meg fogjuk őrizni.

Emberek születnek és meghalnak, tudjuk, hogy ez a 
világ rendje. Mégis nagyon nehéz elfogadni, hogy valaki, 
aki tegnap még jó szóval bíztatott, akit közeli támaszunk
nak éreztünk, mára végleg eltávozott. Hisszük, hogy éle
teddel elégedett voltál, ahogyan joggal lehettél.

Családod, barátaid, kollégáid búcsúznak Tőled, de 
emlékedet szeretettel, tisztelettel megőrzik.

Gadó János 
KFKI RMKI

Kedves Gyászoló Család, kedves Gyászolók!
Sokak nevében szólalok meg így utolsóként.
Kedves Tagtársunk, kedves Feri!
Több, nagynevű közösség búcsúzó tiszteletét hozom 

el Neked. Azoknak a közösségeknek, testületeknek a 
búcsúját, amelyek tagja voltál és amelyek mostantól nél
külözni kénytelenek tevékenységedet, jelenlétedet.

Elsősorban a Magyar Tudományos Akadémiáét, annak 
Műszaki Osztályáét, annak valamennyi, téged tisztelő 
tagjáét, valamint az Eötvös Loránd Fizikai Társulatét. 
Mindezen fórumokon, ahova a tevékenységed kiterjedt, 
nélkülöznünk kell a kedves, csendes megfontoltságodat, 
szelíd humorodat, aktivitásodat. Kezdjem azzal, hogy ott 
bábáskodtál a KFKI első éveinél és alapvető szereped 
volt abban, hogy az ottani atomenergetikai, reaktorfizikai 
kutatások világszínvonalúvá fejlődtek. Bennem, aki más 
irányban dolgoztam, minden sikeretek úgy csapódott le, 
hogy ti vagytok az a kutatógárda, akik a legjobban értet
tek és értenek ahhoz, hogy az orosz fizikusok által kigon
dolt és megvalósított energiatermelő reaktorok biztonsá
ga is megfeleljen a legszigorúbb normáknak. Ennek az 
óriási feladatnak voltál évtizedeken át vezetője, értő szer
vezője. Amikor az MTA tagjai közé választott, a Műszaki 
Osztály munkájában is fontos szerepet játszott az ener
giapolitikáról, annak hazai megvalósításáról, megvalósu
lásáról alkotott, biztos véleményed. Szakmai életed kez

detén is ezek a kérdések voltak -  hivatalból is -  a figyel
med középpontjában és az ötvenes években, amikor 
teljesen a tudomány művelését választottad, ez lett a fő 
hivatásod is. Hiányozni fogsz nekünk és igyekszünk 
majd úgy foglalkozni a fontos, és egyre fontosabbá váló 
kérdésekkel, hogy gondolatban Téged is megkérdezünk.

Az Eötvös Társulat is sokat köszönhet aktivitásodnak, 
elsősorban azok a szakcsoportok, amelyek kapcsolatosak 
a szakmai tevékenységeddel. Gondolok itt a legrégebbi 
és nagyon sikeres Sugárvédelmi Szakcsoportra.

Amikor Szegedről 1970-ben a KFKI-ba kerülhettem, 
sok területen érintett meg az az érett tudományos élet, 
amelyben Te már akkor is a vezető szereplők közé tar
toztál. Nekem -  bár engem egy a tiedtől távoli, új téma 
indítására hívtak meg -  a reaktorfizika, -technika is a 
megismerendő, megélendő, szimbiotikus környezetem
mé vált. Szerettem azt a kemény versenyt, de mindig pro
fesszionális légkört, amelyben rendszeresen meg kellett 
küzdenie az embernek a hite szerinti fontos témáért és 
amelynek fontosságát nem mindig volt könnyű elfogad
tatni. Hiszen az intézet mindig is a legújabb, legizgalma
sabb témákra koncentrált és egy-egy témát évekig a ki
emeltek között megtartani izgalmas, a felsőbb vezetővel, 
azaz veled is, vitapartneri kapcsolatot tételezett fel. Mi 
éppen a vitáink miatt voltunk nagyon büszkék az intéz
ményre, annak sok-sok irányban elért sikereire.

Akkor kerültünk személyes kapcsolatba, amikor 1978- 
ban Te vetted át a központ irányítását. Azok az évek 
rendkívül fontosak voltak nem csak a reaktorfizikai kuta
tásokban, hanem a többi nagy ívű KFKI-s téma folyama
tában is. Nem volt könnyű dolgod a sok értékes és a saját 
elhivatottságában joggal hívő és emiatt egy-egy témára 
koncentráló kutató között az egész intézet, sőt a hazai 
tudományosság egy nagy szektorának optimális érdekét 
megtalálnod. Az sem tette könnyűvé munkádat, hogy 
korban is közel álltái a vezetettekhez. Hozzáértésed, kap
csolataid azonban óriási előnyt jelentettek.

Ma is látjuk, hogy rendkívül jól vezetted az intézményt, 
sikerült tovább vinned azokat az erényeket, értékeket, 
amelyekről a KFKI-ba kerülésemkor úgy beszéltem, hogy 
alig érhetett volna Magyarországon nagyobb szakmai tisz
tesség, mint hogy a KFKI-ba hívtak. Ennek a témának az 
érdekeit is -  noha az eléggé távol esett a szakmai érdeklő
désedtől -  jól, meggyőződéssel képviselted.

Nagyon fontosnak érzem kiemelni, hogy sikerült elér
ned, hogy a központ viszonylag simán landoljon a rend
szerváltáskor az újjáalakulás pályáján, amely pálya mára 
bebizonyította, hogy képes az értékmentéstől az értékal
kotásig terjedően sikereket felmutatni. Azok az idők nem 
lehettek neked sem könnyűek, ahogy nekünk sem.

Ma feltétlenül más az értékrend, de egyáltalán nem más 
az a siker feltételét jelentő, igényes hozzáállás, amelyet az 
elődeid által és az általad vezetett intézményben éltünk 
meg, tanultunk meg és alkalmaztunk, alkalmazunk azóta 
is. Ez a muníció viszi ma is az intézeteket és ennek a szak
mai meggyőződés által hajtott küzdőképességnek elsajátí
tását nagyon nagy részben neked is köszönhetjük.

Köszönjük, hogy munkatársaid lehettünk.
Nyugodj békében és a szeretteid, valamint a vala

mennyiünk őrző emlékezetében.
Gyulai József 

az Eötvös Társulat elnöke 
MTA Műszaki Osztály
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ÚJ ATOMERŐMŰVI REAKTOR FINNORSZÁGBAN

A finn parlament döntése lehetővé teszi egy új atom
erőmű felépítését. A Teollisuuden Voima Oy (TVO) vál
lalat 2000 novemberében kelt beadványában legfőbb 
érvként szerepelt, hogy szükség van olyan új energiaka
pacitásra, amely versenyképes és nem bocsát ki C 02-ot. 
Alátámasztotta érveiket a fosszilis tüzelőanyagok árának 
emelkedése.

Finnország jelentős elektromos energiafogyasztása az 
ország fejlett iparára és hideg éghajlatára vezethető 
vissza. A hazai energiának egyharmada származik vízi
energiából, fából és tőzegből. Az atomenergia a fo
gyasztás negyedét, fosszilis anyagok az ötödét fedezik. 
A többit a szomszédos országokból importálják.

Azt jósolják, hogy a következő tíz évben az elektro
mos energiaigény évente 1,0-1,5%-kal növekszik. A becs
lésnél figyelembe vették az energiatermelés hatásfokának 
jelentős növekedését is. Számolni kellett azzal, hogy a 
régi, fosszilis forrásokkal működő erőműveket le kell 
majd állítani. Minden tényező figyelembe vételével 2015- 
re 3800 MW új kapacitásra lesz szükség.

A finn kormány elektromos-energia termelési prog
ramjában elsőbbséget élveznek azok a módszerek, ame
lyek csökkentik az üvegház-hatású gázok kibocsátását. A 
nemzeti programban szerepel a megújuló források, első
sorban a biomassza és a szélenergia kihasználása. A jó
solt igénynövekedést nem tudják hazai megújuló forrá
sokból fedezni, az import növelésének veszélye viszont a 
biztonsági kockázat növekedése, bizonytalan az ellátás 
folyamatossága és az árak hosszútávú stabilitása.

A finn Atomenergia Törvény előírja, hogy új atom
erőművet tervező vállalatnak elvi döntést kell kérnie a 
kormánytól. A TVO új egység létesítésére vonatkozó 
javaslatát megelőzte két helyszínen, Loviisán és Olki- 
luoton végzett környezetelemzés. A TVO fő érve a nuk
leáris kapacitás bővítése mellett a növekvő energia- 
igény, az atomenergia hosszútávú árstabilitása, az atom
energia C02-kibocsátás nélküli működése, amely meg
felel a Kyotói Egyezményből Finnországra háruló köte
lezettségeknek.

A tervet a minisztériumhoz beérkezett adatok túlnyo
mó része alátámasztotta. Különösen fontos volt a két ja
vasolt helyszín vétójoggal rendelkező önkormányzatának 
pozitív véleménye. A nukleáris ügyek felügyelője, a Su
gárzási és Nukleáris Biztonsági Hatóság megállapította, 
hogy néhány technikai változtatással a TVO által javasolt 
alternatívák mindegyike eleget tesz a finnországi bizton
sági szabályoknak. A felügyeleti szerv 2001. szeptember
ben még azt kérte, hogy vegyenek be a tervbe olyan biz
tonsági intézkedéseket, amelyek védelmet nyújtanak 
nagyobb repülőgépek lezuhanása esetére is. Minden ál-

A Nuclear Europe Worldscan alapján, fordította Menczel György.

lampolgárnak módja volt kifejteni véleményét a Kereske
delem- és Iparügyi Minisztérium által szervezett nyilvá
nos meghallgatás során, vagy javaslatait bármilyen más 
módon eljuttatni a minisztériumhoz.

A finn kormány 2002 januárjában hozta meg az új erő- 
műegységre vonatkozó kedvező döntését, megállapítván, 
hogy a terv a társadalom javát szolgálja. A döntés azután 
került a parlament elé, hogy a gazdasági bizottság több 
bizottság véleményét összegezte. A parlament a gazdasá
gi bizottság ajánlását május 24-én megszavazta.

A politikai döntési eljárás a média egyik központi té
májává vált. A sajtóvitában a javaslatot támogatta sok 
vezető politikus, a szakszervezetek és az ipar képvise
lői. Érdemes megjegyezni, hogy a sajtó a vitában semle
ges álláspontot foglalt el: az egész vita során egyenlő 
esélyhez juttatta a terv ellenzőit és támogatóit, minden 
vélemény nyilvánosságot kapott.

A TVO-nál elvileg eldöntötték, hogy az új üzem vízfor
raló vagy nyomott vizes reaktor lesz. A kimenő elektro
mos teljesítmény a reaktor fajtájától függően 1000-1600 
MW. A költségeket az üzem méretétől függően 1,7-2,5 
milliárd euróra becsülik. A felhasznált hazai munkaerő, 
anyag és felszerelés költsége az összes költségnek körül
belül a felét teszi ki. A pénzt főleg pénzintézetektől és a 
hitelpiacról veszik fel, a részvényesek által bevitt tőke 
ehhez képes kicsi. Állami támogatást sem adó-, sem 
egyéb kedvezmény formájában nem igényel a vállalat.

Hatféle reaktor adottságait vizsgálták meg, fő szem
pont a biztonság és a gazdaságosság volt.

A könnyűvizes reaktorok tulajdonságai megfelelnek a 
kívánalmaknak, így közülük a típusválasztást a végleges 
döntésig halasztották el. A megvalósítandó változatot ver
senytárgyaláson fogják eldönteni. Rövidesen befejezik a 
meghívásos tárgyalás dokumentációjának elkészítését.

Az építkezés megkezdéséig a versenytárgyalás értéke
lését és az építési engedélyezési eljárást be kell fejezni. 
Az építkezés négy évig fog tartani, a jelen menetrend 
szerint az üzem 2009-ben kezd el termelni.

A parlament döntése tehát szentesítette a finnországi 
atomenergia-termelés folyamatosságát. Alapvető fontos
ságú volt olyan szempontból is, hogy tartalmazott a már 
működő négy finn atomerőművi reaktor aktív hulladéká
nak végleges elhelyezésére vonatkozó elvi határozatot. 
Előírták a hulladéktároló bővítését, hogy az befogadhassa 
az új egység hulladékát is.

A tároló az olkiluotói atomerőmű környezetében, az 
alapkőzetben lesz. A hulladékelhelyezéssel foglalkozó 
Posiva társaság az elmúlt évtizedben számos lehetséges 
helyszínt vizsgált meg. Az alapos alapkőzet- és talajvíz- 
vizsgálatokhoz 2010-ig laboratóriumot hoznak létre, ez
után kezdődik a tároló építése, amely 2020-ban kezdi 
meg működését.
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TÁVOLSÁGI BESZÉLGETÉS

M IT  CSINÁL EGY MOLEKULA A FEMPLATINA FELÜLETEN?
Somorjai Gábor, Kalifornia Egyetemének professzora, Berkeley

Somorjai Gábor fizikokémikus a Bu
dapesti Műszaki Egyetem tiszteletbeli 
professzora (1989), az amerikai Nem
zeti Tudományos Akadémia (1979), 
az Amerikai Tudományos és Művésze
ti Akadémia (1983), a Magyar Tudo
mányos Akadémia (1992) tagja, 
Wolf-díjas (1998). Június 13-án adta 
át neki az Egyesült Államok elnöke a 

Nemzeti Tudományos Érmet. Ez alkalomból gratuláltunk 
neki és beszélgettünk Budapesten -  magyarul.

Budapesten születtem 1935-ben. A Mária utca 29. szám 
alatt laktunk. A Trefort utcai Mintagimnáziumba jártam, 
ahová Kármán Tódor és Teller Ede is. Egy évvel alattam 
járt Kirtz János, Teller unokaöccse. Legmaradandóbb 
hatással fizikatanárom, Mesik Béla volt rám, aki elsőrangú 
ember volt. Kémiatanáromra már nem emlékszem. Tom
pa József tznította a magyar irodalmat (meg az angolt is). 
Én író akartam lenni, esetleg történész. De édesapám 
fontosnak érezte, hogy valami konvertibilis szakmát vá
lasszak, amiből meg is lehet élni. Ezért 1953-ban a Buda
pesti Műegyetemre iratkoztam be vegyészmérnöknek. 
Budapesten ismertem meg leendő feleségemet. Budapes
ten lettünk jóbarátok Springer Gyurival is, aki most Stan- 
fordban az asztronautika professzora.

Az 1956-os forradalom után, negyedévesen mentem el. 
Bécsben egy diákotthonban laktam. Ekkor érkezett oda 
Berkeley-ből Tóbiás Kornél orvosfizikus, aki orvosfiziká
val, radioizotópokkal foglalkozott Lawrence mellett. 
Odaadta öccsének, Tóbiás Károlynak a névjegyét, aki szin
tén Berkeley-ben tanított vegyészmérnököket, mondván, 
hogy ha érdekel ott egy egyetemi lehetőség, értesítsem 
Tóbiás Károlyt. Amikor magyar menekültként kivittek 
Amerikába, állást kerestem. Tóbiásnak is írtam. Ő válaszolt 
először, felajánlottak egy próbaidős graduális ösztöndíjat, 
18 éves feleségemnek pedig elsőéves hallgatói felvételt.

Berkeley-ben kellett keresnem egy kutatásvezetőt. 
Nagy magyar előrelátással katalizátorokkal vagy polimé- 
rekkel akartam foglalkozni, mert éreztem, hogy mindket
tőnek nagy jövője van. De Berkeley-ben még senki nem 
dolgozott ezeken a területeken. Egy szervetlenkémikus 
professzor, Richard Powel, a következő témát ajánlotta: a 
katalízis tanulmányozása kisszögű röntgenszórással. El
kezdtem rajta dolgozni, három éven belül, 1960-ban Ber
keley-ben ledoktoráltam fizikai kémiából. Közben azon
ban rájöttem, hogy a fizikai kémia jövője a molekuláris és 
atomi szinten való kutatás. A röntgenszórás erre nem volt 
alkalmas. Ezért átmentem az IBM-hez. Ott akartam szilárd
testfizikát tanulni, ez volt a tranzisztorok virágkora.

Négy év múlva a felületek kezdtek érdekelni. Nyilván
való volt, hogy a tranzisztor fejlődési iránya a miniatüri

zálás lesz: le kell rövidíteni az elektron útját a tranziszto
ron keresztül, mert ez növelheti a számítógép működési 
sebességét. Kisebb és kisebb tranzisztorokat kell elhelyez
ni nagyobb és nagyobb felületen, amíg a monomolekulá
ris réteget el nem érik. Láttam egy hirtelen kifejlődött tech
nikát: az alacsonyenergiájú elektrondiffrakciót. 1927-ben 
ezért kapott Nobel-díjat a Davidson-Germer-kísérlet. 
Ezzel a módszerrel a fémfelületet atomi rétegszintig lehe
tett vizsgálni. Rábeszéltem, hogy az IBM vegye meg 
nekem az első kommerciális elektrondiffrakciós berende
zést. Mikor megkaptam, lelkesen kezdtem vele dolgozni. 
De rá 2-3 hónapra bejött hozzám a főnököm és közölte: 
holnaptól a kristálynövesztő csoportot kell vezetnem, ahol 
gallium-arzenid kristályokat állítottak elő. Mondtam, hogy 
én nem akarom azt csinálni, de a főnök hajthatatlan volt.

Ekkor kezdtem állás után nézni. Végül is docensként 
visszamentem Berkeley-be 1964 júniusában, hogy ott 
folytassam munkám az alacsonyenergiájú elektrondif
frakcióval. Kiderült, hogy ez a téma teljesen a fizikusok 
kezében van, de nem jutott eszükbe, hogy félvezetőn 
kívül más anyagot is megvizsgáljanak. Én platinán kezd
tem dolgozni, hogy molekulákat rakjak a fém felületére. 
Platina a világ legjobb katalizátora, rajta fedezték fel a 
katalízis jelenségét. Goethével egyidőben élt Dübereiner, 
aki 1823-ban platinát kapott Oroszországból. A platinát 
hidrogénforrás elé tette, és láng lobbant fel: a hidrogén 
egyesült a levegő oxigénjével. Vállalkozó szellemű em
ber lévén csinált egy öngyújtót, ami ezen az alapon mű
ködött. Néhány tízezret eladott belőle Európában még a 
gyufa felfedezése előtt. Davy is platinát tett a bányászok 
által használt Davy-lámpába: amikor az a bányász kezé
ben fényleni kezdett, az metán jelenlétére figyelmeztetett, 
mert a platina katalizálta a metán oxidációját.

Elektronszórással először a tiszta platina felületének 
szerkezetét vizsgáltam. Felfedeztem a tiszta fémkristály 
spontán elrendeződését (1964), amit a Physical Review 
1965. márciusi száma közölt. Ezt mások nem akarták el
hinni. 1968-ban az Auger-spektroszkópia lehetővé tette a 
rugalmatlan elektronszóródás vizsgálatát, amivel már 
ellenőrizni lehetett a felület kémiai összetételét. így az
után be tudtuk bizonyítani, hogy tiszta platináról van szó, 
a kristályrend kialakulását tehát nem szennyeződés idézi 
elő. (Platina mellett aranyon és irídiumon is bemutattam 
ugyanezt a jelenséget, ezek a fémek a platina testvérei a 
Periódusos Rendszerben.)

Később molekulákat kezdtünk rakni a platina felületé
re, például CO-ot. Azt találtuk, hogy a platinafelület hatá
sára a molekula más alakba rendeződött át: mozgott a 
kémiai kötés felszakadása nélkül! Ez tehát nem kémiai 
katalízis, hanem f iz ik a i alakító hatás volt! 15 évre volt 
szükség, hogy a jelenséget elméletileg megértsék, ehhez 
az igazi hozzájárulást elméleti fizikusok adták. Hidrogén
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árammal megmutattam, hogy a platina még H-D cserét 
sem tud létrehozni a molekulában. Amikor ezt egy Gor
don-konferencián elmondtam, nem akarták elhinni, hogy 
platina-katalizátorral nem tudom azt a kötés-elszakítást 
véghezvinni, ami pedig a folyékony nitrogén hőmérsék
letén is megfigyelhető.

Egy platinakristályt a kristálysíkhoz viszonyítva pár 
fokkal ferdén elvágtunk. A vágási felületen láttuk az 
egyes lépcsőket, amelyek atomnyi magasak voltak. Ilyen 
felület már létrehozta a H -D  kicserélődést! Tehát a ké
miai átalakulást a kristályhibák, katalizálják. Most, 20 év 
után már értjük az egészet. Eredményünk elismerést 
nyert: teljesen rendezett kristállyal a molekuláris kötés 
természetét lehetett fizikailag tanulmányozni. Defektusos 
felülettel kémiai reakciókat lehetett katalizálni. Azóta 
mindkét utat járjuk, mindkét technikával foglalkozunk.

A molekuláris kötés vizsgálatánál kedvencem az etilén 
volt: H2C=CH2. Platina felületén ebből a platina elvezet 
egy protont, (ebben a platina képessége kiváló,) és a mo
lekula a 'C-CH , szerkezetet veszi fel. A CT a fémhez tapad, 
így a C-C kémiai kötés a platina felületére merőlegesen 
áll. Ez volt egy szerves molekula felületen történő átrende
ződésének első példája. Fémfelületen a kettős kötés szíve
sen alakul át egyes kötéssé. Utána hasonló kísérleteket vé
geztünk benzollal: a szabályos hatszög-molekula lefeküdt 
a platinára, de Kekulé-szerkezetet vett fel: benne a kötés
távolságok (egymás követő -  és = kötéseknek megfelelő
en) különbözők lettek. Dolgoztunk vagy 25 szerves mole
kulával. Nagyon érdekes lett a felületi kötésszerkezet egy
re finomabb analízise. A kötések külső hatásra úgy nyúl- 
nak-rövidülnek, mint a csúzli gumija. A molekulaabszorp
ció a molekula alatt módosítja a fémbeli kötést is. A fém
felület tehát nem merev valami, hanem az odatapadt mo
lekula és a fémfelület egyaránt változik olyképpen, hogy 
minimális energiahelyzet alakuljon ki. Az abszorpció által 
indukált átrendeződés újdonság volt a felületkémia tanul
mányozásában. Fémkristály-defektusok azért katalizálnak 
kémiai reakciót a felületre tapadt molekulákon, hogy a 
felszabaduló reakcióenergia lehetővé tegye a fémkristály 
flexibilis rendeződését. Az ipar tehát nem azért használ

kristályszemeket, port, hogy maximalizálja a felületet, ha
nem hogy defektusos felületet kínáljon kémiai katalízis 
előidézésére. A felületi kémia tehát ilyen kölcsönös átren
deződések világa. Ezért kaptam Wolf-díjat 1998-ban.

Mindezt alkalmaztam is. Csináltam kémiai reaktorokat, 
amelyek katalitikus kémiai reakciókat idéznek elő egy
kristály felületén. Például az etilént (H2C=CH2) hidrogé
nezve etánt (H3C-CH3) csináltunk. Vas-katalizátoron am
móniát szintetizáltunk nitrogénből és hidrogénből, 20 
atmoszférán. Csináltam egy kis kémiai reaktort 1 cm2 
fémfelülettel. Ebből azután ipar lett. De hogy a felületet 
megnézzem, vákuumba kellett tenni, hiszen elektronszó
rással vizsgáltam, hogy mi is történt. Ezért készítettem 
egy berendezést, ami nagy nyomáson katalizált, utána 
vákuumban analizálta az eredményt. Ez az eszköz híres 
lett, noha drága. Most fogom megkapni Bush elnöktől a 
Nemzeti Tudományos Érmet „egykristályok katalizátor
ként való használatáért, aminek ipari jelentősége lett”.

1956 után 31 éven keresztül nem léptem magyar földre, 
mert utolsó emlékeim nem voltak kellemesek. 1987-ben 
Márta Feri hívott meg egy budapesti konferenciára. 
Ahogy öregszem, egyre inkább szeretnék segíteni szülő
hazámon. Az MTA Kémiai Kutatóközpontjában a Tanács
adó Testület elnöke vagyok. Évente jövök Magyarországra 
a Tanácsadó Testület ülésére. Ez a Testület jól működik, 
tagjainak többsége külföldön dolgozó magyar származású 
kutató. Szükség is van ilyen segítségre, mert itthon ko
moly strukturális problémák vannak. Néha úgy érzem: az 
ország önmagát lassítja le a bonyolult adminisztrációval. 
(Egyik hiánycikk a fiatal tehetségek felismerése, szóhoz 
juttatása.) Ilyen strukturális problémákat más kis országok, 
mint például Finnország, Korea, Tajvan már sikeresen 
megoldották. Mindegyiknek különbözik a tudománypoli
tikai stratégiája. Hiszen ilyen kis országoknak nem kell 
több, mint két-három csúcstechnológia, amiből világ- 
klasszis legyen, azokból már meggazdagodhat. Meggyő
ződésem, hogy kis országnak nem a nagyokat kell imitál
ni, nem a divattal kell úszni. Kreativitásra, saját ötletekre 
van szüksége, amiket azután itthon valóra is vált.

(M.Gy.)

BESZÉLGETÉS TÖRTÉNELMI ID Ő K  TANÚJÁVAL
Tisza László professzor emeritus, Massachusetts Műegyeteme (M IT), Cambridge MA (USA)

B
A hélium egy atmoszféra nyomáson 4 
K alatt válik szuperfolyékonnyá, ekkor 
két folyadék, a súrlódó folyékony héli
um és a súrlódásmentes szuperfolyé
kony hélium elegyeként viselkedik.. 
Utóbbi elfajult (lényegében zérus hő
mérsékletű) Bose-gáz. Ezt a kétfolya- 
dék-modellt Tisza László dolgozta ki 
Lev Landau és Fritz London hatására 

(1941). Itt azonban az 1920- 1930-as évekről, az anyag 
kvantumelméletének kibontakozásáról beszélgetünk.

Budán születtem a Fő utca 12-ben 1907. július 7-én. 
Édesapámnak „Tisza Testvérek” név alatt a közelben volt

könyvesboltja. A Petőfi (Verbőczy) gimnáziumba jártam. 
Kedvenc tárgyam a matematika volt. Baumgartner Alajos 
tanította, aki hetente még a lakására is meghívott. Makoldi 
Viktor szoktatott rá a Középiskolai Matematikai Lapok fel
adatainak megoldására. Egyetemi hallgató koromban Fara
gó Andor lapszerkesztő is kért tőlem példákat. A budapesti 
Tudományegyetemen nagyon szerettem Suták /dz.sx/m a te
matikaprofesszort. Kürscbák szemináriumai legkedvesebb 
emlékeim közé tartoznak. (Elsőéves voltam, amikor Kal
már László és Péter Rózsa negyedévesek voltak.) Az epszi- 
lonika viszont nem nagyon érdekelt, azon gondolkoztam, 
hogy abbahagyom a matematikát, fizikus leszek.

Diplomamunkámat már Göttingában készítettem. 
Első professzorom Max Born volt, de ő sokat gyöngél
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kedett. Tanársegédei, Heitlerés Rosenfeld felváltva tar
tották Born előadásait. A kvantummechanikát bemutató 
előadás mátrixmechanikán alapult, nem esett szó 
Schrödinger-egyenletről. Schrödinger gondolkozását 
klasszicistának ítélték, ami klasszikus hullámokra alapo
zódott, a göttingaiak viszont radikális algebristák vol
tak, ami nagyon hatott rám. Van der Waerden is ott 
volt. Hajlamos voltam arra, hogy végleg áttérjek a fizi
kára, márcsak azért is, mert a klasszikus mechanikát 
bizony nem nagyon tudtam. Born előadását 1928 őszi 
félévében hallgattam. A következő félévben már komo
lyan gondolkoztam, hogy végleg fizikára menjek. Pesti 
vakációm alatt kaptam egy váratlan telefonhívást Wag
nertől, teára hívott szülei házába Budapesten. Legjobb 
volt számomra, hogy bátorította fizikára való áttérése
met. Téliért már Budapestről ismertem (fél évvel fiata
labb nálam), együtt nyertük meg az Eötvös Versenyt. 
Akárcsak Neumann és Wigner, Teller is Németország
ban tanult vegyészmérnöknek. De aztán Téliért Karlsru- 
héban rávette Beibe apósa (aki kitűnő röntgen-spekt- 
roszkópus volt), hogy inkább fizikát tanuljon. Ezért 
ment Teller Münchenbe Sommerfeldhez. Göttingában 
meglátogatott és azt mondta: az érdekes fizika most Lip
csében történik. Később én is követtem Lipcsébe. Ott ő 
épp akkor fejezte be doktori disszertációját Heisenberg 
mellett. Én is elmentem Heisenberghez, hogy tanácsot 
kérjek doktori disszertációm témájára. Az 1930-as évek 
elején Heisenberg nekem ezt mondta: Az atom-spekt
roszkópia már be van fejezve. A molekula-spektroszkó
pia most kezdődik, de ez őt nem nagyon érdekli. Ha azt 
választom, forduljak Friedrich Húridhoz. (Magfizika 
akkor még nem volt.) Én azonban inkább Tellerhez 
mentem, vele jobban megértettük egymást. Akkoriban 
nagyon sok tehetséges fiatal dolgozott Heisenberg mel
lett, főleg amerikaiak, de mások is. Nagyon jó volt a 
hangulat.

Teherrel érdekes problémán kezdtünk gondolkodni. 
A CH  ̂metán-molekula rotációs színképének elemzésé
nél két különböző infravörös rotációs sáv analíziséből 
két különböző tehetetlenségi nyomaték jött ki. Erre azt 
mondták a fizikusok: a kémikusok még mindig azt hi
szik, hogy a CH4 molekula tetraéder alakú! Megnézték a 
hengerszimmetrikus F-C=H1 molekula rotációs sávjait 
is, és ott is különböző értékek adódtak! De Teher kémi
kus volt! Tudta, hogy a metán tetraéder alakú, nem 
lehet két tehetetlenségi nyomaték. Hol a hiba? Egy fél
évet töltöttünk el a problémával. Tehernek sok ötlete 
volt, nekem az a feladat jutott, hogy megmutassam, 
miért nem jók. Végül felismertük, hogy a rotációs ger
jesztések össze vannak kapcsolva a vibrációs gerjeszté
sekkel, ezért van két sáv, nem azért, mert két tehetet
lenségi nyomaték van. Erről Teher még sok cikket írt. 
Az első cikk erről közös publikációnk volt. (Később 
Teher tökéletesíteni valót talált a számításon, azt ő más
hol is lepublikálta saját neve alatt.)

1929-ben édesapám hazahívott, a recesszió miatt nem 
tudta tanulmányaimat tovább fizetni. Budapesten a köny
vesboltunkban dolgoztam disszertációmat írtam. Teher 
javasolta, hogy a doktori tézisemnek a polimérmolekulák 
spektaimát válasszam. Ő nagyon jóban volt Placzekkel, 
aki a molekulák átmeneteinek kiválasztási szabályaival 
foglalkozott -  de nem szerette a csoportelméletet. Ő

maga is mondta, hogy jó lenne azt csoportelmélettel 
megnézni. Teher pedig tudta, hogy én Göttingában bele
szerettem a csoportelméletbe. A Göttinger Nachrichten
ben ekkor jelent meg Wigner Jenő tanulmánya a moleku
lák vibrációjáról. Wigner is, én is szerettük a csoportel
méletet, egy tanulmányban összekapcsoltam, továbbfej
lesztettem Placzek és Wigner módszerét. (Neumann-nal 
is beszéltünk ilyen témákról, főleg a Shelton Islandon 
tartott konferencián.)

Amikor Budapesten Ortvay Rudolf professzorral talál
koztam, elmondtam neki, hogy épp most tanulok bele a 
kvantummechanikába. így történt, hogy meghívására 
1929-ben én tartottam az első Ortvay Kollokviumot az 
alfa-bomlásnak alagút-effektuson alapuló, Gamow által 
adott magyarázatáról. (Csütörtök délutánonként ma is 
rendszeresen megtartják az Ortvay Kollokviumokat a 
budapesti Tudományegyetemen.)

Landau nevét Lipcsében ismertem meg egy szeminá
riumon, amit Teher tartott Landaunak diamágnességről 
írt, kéziratban elküldött tanulmánya alapján. Én Németor
szágból a Lev Landau által vezetett intézetbe mentem 
Harkovba dolgozni. Landau élete alkonyán saját kézírásá
val egy listát készített azon elméleti fizikusokról, akik 
szerinte megértették az ő elméleteit. Ezen a listán az én 
nevem az ötödik. 1934-ben ott voltam azon a tanszéki 
értekezleten, ahol Landau bejelentette: hogy otthagyja 
harkovi intézetét, és Moszkvába megy Kapiczához. (En
nek oka Landauval szemben táplált politikai bizalmatlan
ság volt.) A bejelentés bombaként hatott.

Amikor Landau eltávozott intézetéből, engem Kijevbe 
is, Odesszába is hívtak. Az élesedő politikai helyzet miatt 
nem akartam a Szovjetunióban maradni, 1937. július ele
jén visszajöttem Budapestre. Újra feléledt Teherrel való 
barátságunk -  de felhősödött az ég Budapest felett is. 
Teher ajánlására Szilárd Leó szerzett nekem egy kis ösz
töndíjat Párizsba, így 1937 őszén Párizsban kezdtem dol
gozni Fritz Londonnal. (Teher is elment Nyugatra.) Pár 
éve ismét találkoztunk Teherrel -  Budapesten.

Born Németországban azt tanította, hogy a termodina
mika szép ugyan, de már halott: ott nem lehet semmi újat 
csinálni. Landau viszont arra tanított, hogy lehet, ezért a 
termodinamika érdekes. Az utolsó 65 évben a hélium 
szuperfolyékonysága lett kedves kutatási területem, e 
témában most is vannak megjelenés alatt lévő tanulmá
nyaim. A kvantumfolyadék fogalmát Landautól tanultam 
meg, én az ő szemléletét egyesítettem London praktikus 
megközelítésével. Most épp arról írok cikket, hogy a me
chanikai részecskefogalomnak orbitális azonosítás felel 
meg a statisztikus mechanikában. A kvantumstatisztiká
ban viszont elveszett az orbitális azonosíthatóság, elve
szett a részecskék identitása. A mechanikai identitás sze
repét a kémiai identitás vette át: nem az a fontos, hogy a 
részecskék épp milyen pályán vannak, hanem hogy má- 
sok-e a belső tulajdonságaik1.

(M.Gy.)

TISZA LÁSZLÓT 95. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL 
TISZTELETTEL KÖSZÖNTIK

A FIZIKAI SZEMLE OLVASÓI ÉS SZERKESZTŐI IS.

' Erről lásd majd részletesebben Tisza László írását a Fizikai Szemle 
Wigner Jenő emlékének ajánlott centenáriumi számában, 2002. november.
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A FIZIKA TANÍTÁSA Rovatvezető: Újvári Sándor
Lánczos Kornél Gimnázium, Székesfehérvár

Kétszáz éve, 1802. december 15-én született Kolozsváron az egyik legkiválóbb magyar tudós

M IT  KELLENE TANÍTANI BOLYAI JÁNOSRÓL

A KÖZÉPISKOLÁINKBAN? Kálmán Attila
Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

A magyar nyelv vagy a tízes számrendszer szerkezetét, 
szabályait alaposabban érti az, aki más nyelvek, illetve 
más alapú számrendszerek tulajdonságait is ismeri.

Hasonlóan az iskolában tanult euklideszi geometria 
felépítése, állításainak igazsága is akkor érthető meg és 
sajátítható el hatékonyabban, ha megismerkedünk más 
(nem-euklideszi) geometriák néhány elemével is.

Természetesen keveset markolva, kis lépésekben ha
ladva, minél több modell vagy modellértékű ábra segítsé
gével, érdekes matematikatörténeti kitérőkkel, a diákok 
minél alaposabb bevonásával.

❖
A matematikai bizonyítás nem méréseken, kísérlete

ken alapul, hanem azt mutatja meg, hogy az adott állítás 
(tétel) már elfogadott állításokból (szigorúan) logikailag 
következik. Például: Hogyan bizonyítaná be egy fizikus 
vagy kémikus, hogy a háromszög szögeinek összege 
180°? Rajzolna sok különböző méretű és alakú három
szöget. Megmérné a szögeiket, összeadná azokat, s azt 
tapasztalná, hogy a kapott értékek jó megközelítéssel 
180°-ot adnak. (De elfogadná azt is, ha valaki még pon
tosabb mérőeszközökre hivatkozva 179,997°-ot vagy 
180,002°-ot „bizonyítana” .) A matematikusok egyetlen 
tetszőleges háromszögre hivatkozva „egyszer és minden
korra elintézik" a kérdést):

Ha elfogadjuk, hogy: -  
az AB oldallal a C csúcson 
keresztül csak egyetlen 
párhuzamos egyenes húz
ható (az általuk meghatá
rozott síkban),

-  a váltószögek egyen
lők (a  = a ' és ß = ß'),

-  az egyenlő szögek egymással helyettesíthetők,
-  az egyenesszög 180°, 

akkor a bizonyítás az ábráról leolvasható:

a '  + Y + ß' = 180°  

a  = a '  és ß = ß '
=> a  + ß + Y = 180°.

A bizonyításban felhasznált egyszerűbb állítások pedig 
még egyszerűbbekre vezethetők vissza. A tételláncok sora 
nem végtelen, hanem a „végükön” eljutunk olyan egyszerű 
állításokra, amelyek a szemléletből nyilvánvalóan követ-

A Bolyai bicentenáriumi ünnepségen (2002. július 8.) elhangzott elő
adás rövidített szövege.

keznek, nem szorulnak bizonyításra. Ezek az elemi, „triviá
lis” kijelentések az axiómák. (Például: „minden pontból 
minden ponthoz húzható egyenes” vagy „amik ugyanazzal 
egyenlők, egymással is egyenlők”). A különböző matemati
kai fogalmak egymásra épülése -  bizonyos fokig -  hasonló 
a tételláncokhoz. Itt a „végállomásokat” alapfogalmaknak 
nevezzük (például: halmaz, sík, egyenes, pont).

David Hilbert (1862-1943) német matematikustól ered 
az, a gyakorlatban jól bevált ötlet, hogy az alapfogalmakat 
az axiómák határozzák meg azáltal, hogy felsorolják azon 
alapvető tulajdonságokat, viszonyokat is, melyekből a 
többi levezethető. Ilyen relációk: az „illeszkedés”, „rende
zés”, „egybevágóság”, „folytonosság”, „párhuzamosság”.

Az axiómarendszert akkor tekintjük sikeresnek, ha el
lentmondásmentes, (azaz a rendszerből kiindulva nem 
lehet bizonyítani egy állítást és annak tagadását is), füg 
getlen (az egyik axióma nem vezethető le a többiből, 
teljes (a tudományág bármely ismert tétele belőle levezet
hető), továbbá elvárjuk az axiómáktól, hogy legyenek 
egyszerűek, igazságot fejezzenek ki, ne használják más 
tudományterületek fogalmait, állításait; és a lehető legke
vesebb legyen a számuk.

A fennmaradt legelső tudományos igényű axiómarend
szer Euklidesz (i.e. 300 körül) 13 kötetes „Elemek” című 
„könyvében” található. A ma használt (annál természetesen 
sokkal szabatosabb) axiómarendszer Hilbert 1899-ben 
megjelent „Gamdlagen der Geometrie” (A geometria alap
jai) című munkájában található rendszerre épül.

Euklidesz ötödik posztulátuma (= „követelése” , az 
Elemek egyes régebbi kiadásaiban 11., úgynevezett pár
huzamossági axiómaként szerepel) erősen kiválik a 
többi alaptétel közül. Nem elég egyszerű, nem elég 
szemléletes. Az egyéb axiómáknál kevésbé nyilvánvaló. 
Úgy tűnik tehát, hogy bizonyításra szorul:

„Ha két e és f  egyenest úgy metsz egy harmadik g 
egyenes, hogy a metsző egyenes egyik oldalán keletkező 
a  és ß belső szögek összege két derékszögnél kisebb, 
akkor, ha az eredeti két (e és f i  egyenest végtelenül meg
hosszabbítjuk, metszeni fogják egymást, mégpedig a met
sző g egyenesnek azon az oldalán, ahol a belső szögek 
összege kisebb két derékszögnél.”

Ugyanezt (pontosabban 
vele ekvivalens állítást) a II. 
században K. Ptolemaiosz 
könnyebben követhető for
mában fogalmazta meg:
„Ha adott egy e egyenes és
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egy hozzá nem illeszkedő P pont, akkor az általuk meg
határozott síkban csak egy olyan /egyenes van, amelyik 
a megadott P ponton áthalad és a megadott e egyenessel 
párhuzamos.” (Helyesebben: „a megadott e egyenest 
nem metszi” , de az euklideszi geometriában nem teszünk 
különbséget a párhuzamos és nem metsző egyenesek 
között. A későbbiekben azonban gondosan meg kell 
különböztetnünk a két fogalmat, elnevezést).

A rövid fogalmazást elő
segítő „maradék axióma- 
rendszer”-en értjük a párhu
zamossági axiómát nem tar
talmazó euklideszi (vagy 
hilberti) alaptételek együtte
sét. A maradék axiómarendszerből levezethető állításokat 
abszolút tételeknek, a maradék axiómarendszerből föl
építhető geometriát abszolút geometriának nevezzük 
(egyes külföldi könyvekben a neutrális [semleges] geo
metria elnevezés szerepel). Az elnevezés arra utal, hogy 
ennek (az elsőként Bolyai János által felépített geomet
riának) tételei függetlenek a párhuzamossági axiómától, 
így mind az euklideszi, mind a (később tárgyalandó) 
nem-euklideszi geometriákban fennállnak, tehát abszolút 
igazak.

Évszázadokon keresztül nagyszámú matematikus azon 
fáradozott, hogy a párhuzamossági axióma helyes voltát 
a többi (egyszerűbb) axiómával próbálja igazolni, s ez
által feleslegességét kimutatni. Próbálkozásuk eredménye 
azonban többnyire csupán az volt, hogy találtak egy-egy 
olyan tételt, (úgynevezett „helyettes axiómát”) amely 
egyenértékű a párhuzamossági axiómával, azaz helyette 
az axiómarendszerbe beiktatható, például: „Kétpárhuza
mos egyenes egyikét metsző egyenes a másikat is metszi” 
(Proklosz, V. század), „Bármely háromszögnél van na
gyobb területű háromszög” (C.F. Gauss, 1799), „Bármely 
három pont közös egyenesen vagy közös körön van ” (Bo
lyai Farkas, 1851).

A XVII. és a XVIII. században előbb az olasz G. Sac- 
cheri, majd a svájci J.H. Lambert speciális négyszögek 
vizsgálatából arra a következtetésre jutott, hogy négyszö
gükben a tp-vel jelölt (a kettő, illetve három derékszögtől 
különböző) szög(eket) hegyesszögűnek feltételezve (és a 
maradék axiómarendszert felhasználva) olyan szokatlan 
következtetések vonhatók le, amelyek között nincs el
lentmondás.

Saccheri-féle négyszög Lambert-féle négyszög

Az addig járatlan ösvényen azonban nem mertek vé
gighaladni. Erre csak jónéhány évtizeddel később (egy
mástól függetlenül, megközelítően azonos időben) a 
magyar Bolyai János (1802-1860) és az orosz N.I. Loba- 
csevszkij (1792-1856) vállalkozott, és ezt megelőzően a 
matematikusok fejedelme, a német C.F. Gauss (1777— 
1855) tett (ugyancsak magányosan) néhány jelentős lé
pést.

Bolyai János nagyjelentőségű tettéhez az út a párhuza
mosság újszerű (a maradék axiómarendszerrel össze
egyeztethető) értelmezésén keresztül vezetett:

„Legyen adott egy e egyenes és egy hozzá nem illesz
kedő P pont, a P -bői az e-re bocsátott merőleges talp
pontja Q. Legyen az A pont az e egyenesen Q-től jobbra 
a B pedig balra (4. ábra). Forgassuk a PA félegyenest a 
P körül pozitív, a PÉ -t pedig negatív irányban. Mindkét 
esetben a metszéspontok Q-tól távolodnak. A „legelső” 
olyan PÁn, illetve PÉm egyenest, amely már nem metszi 
az e egyenest (azaz az „elpattanás” pillanatában levőket) 
jelöljük PÁ*-gal, illetve PÉ*-gal.

Két esetet tételezhetünk fel:
a) PA* és PÉ* egy egyenesbe esnek (egymás meg

hosszabbításai), tehát y = 0. Ezesetben a P ponton át 
csak egyetlen olyan egyenes húzható, amelyik nem met
szi az e-t. Tehát érvényes a párhuzamossági axióma, így 
geometriánk euklideszi.

b) Az említett két fénysugár nem meghosszabbítása 
egymásnak, azaz az általuk meghatározott egyenesek 
egymással bezárt szöge: y > 0. Ez nem egyeztethető 
össze a párhuzamossági axiómával, így ez a geometriánk 
nem euklideszi.

A párhuzamosság ilyen (nem egyenesekre, hanem 
félegyenesekre vonatkozó) értelmezése, és ennek, továb
bá az euklideszi maradék axiómarendszernek a felhasz
nálásával levezethető tételek képezik Bolyai János „Ap
pendixednek anyagát. A tömör, latin nyelven írt, alig 30 
oldalas munka címe helyesen: „A tér igaz tudománya” . 
Azért lett Appendix (Toldalék) címen világhírűvé, mert az 
édesapa, Bolyai Farkas (1775-1856) terjedelmes „Tenta- 
men...” (Kísérlet...) című munkájának a függelékeként 
jelent meg 1831-32-ben.

A rendkívül elegánsan, szabatosan megfogalmazott 
munkában a 43 § folyamatosan sorakozik egymás után. A 
könnyebb áttekinthetőség érdekében a későbbi ismerte
tések öt részre szokták tagolni:

I. A párhuzamosság 1. § -  10. §
I I . A paraciklus és a paraszféra 11. § -  24. §

I I I .  Trigonometria 25. § -  31. §
IV. Az analízis módszereinek alkalmazása, a geometria 

és a valóság viszonya 32. § — 33- §
V. Szerkesztések 34. § -  43. §
Nehezíti a megértést, hogy el kell szakadnunk a be

lénk ivódott (ezúttal inkább zavaró) euklideszi szemlélet
től. Az ábrák erősen torzítottak, de még ilyen pontatlan 
állapotukban is segíthetik Bolyai János szokatlan gondo
latmenetének a követését.

Bolyai János tömör életrajza és a könyv vázlatos, de jól 
követhető ismertetése megtalálható a szerző [3] munkájá
ban, teljes szövege latin és magyar nyelven Kárteszi Fe-
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renc jegyzeteivel [l]-ben, a mű alaposabb megértéséhez 
szükséges matematikai ismeretek pedig Hajós György és 
StrohmajerJánosi2]-ből sajátíthatók el.

E cikk keretében be kell érnünk az „Appendix” né
hány alapvető fontosságú fogalmának és tételének az 
ismertetésével:

Bolyai János párhuzamosság definíciója:
Jelölje ÁM az A pont

ból az M  pont irányába 
haladó félegyenest. A B N  
párhuzamos az ÁM-me\
(jelölése: B Á  II Á M ), ha

a) az ÁM  és BN az AB 
ugyanazon oldalán van;

b) a fiiV-nek nincs közös pontja az Ähf-mel;
c) az A BN szögtart o m á n y b a n haladó bármely, a jB-ből 

kiinduló félegyenes metszi az ÁM -et.”
Belátható például, hogy csak egy ilyen tulajdonságú 

BN félegyenes található, valamint az, hogy az Á M , illet
ve a BN  egyenesének tetszőleges pontja szerepelhet a 
félegyenesek kezdőpontjaként.

Az izogonális (egyenlő szögű), illetve Gauss elnevezésével 
korrespondeáló (összeköttetésben álló) pontok:

„Ha BÁl II ÁM és C 
pont az ÄÄl és D pont a 
BN  egyenesén úgy helyez
kedik el, hogy CDN szög =
DCM szög, azaz (az ábra 
jelöléseit használva) y = 8, 
akkor a C és a D pontot 
izogonális pontoknak ne
vezzük. Bolyai jelölésével: CM —  DN."

Az izogonális pontpár kölcsönös és egyértelmű hozzá
rendelést jelent, és segítségével sok tétel belátható.

A paraszfér a
Tekintsük az A pontból kiinduló ÁM  félegyenessel 

párhuzamos irányított egyenesek összességét, amelyek 
hézagtalanul kitöltik a teret. Az ilyen egyenesek mind
egyikén egyetlen olyan pont van, amely az A pontnak 
izogonális társa. Ezek a pontok (az A-val együtt) alkotják 
azt az egyetlen felületet, amelyet az ÁM  félegyenes A 
pontjához tartozó paraszférának. nevezünk. ("Az ÁM 
félegyenes a paraszféra tengelye. A diákok „esernyő”-nek 
nevezték el.)

A paraciklus
Ha egy ÁM-et tartalmazó síkban tekintjük az ÁM -mel 

párhuzamos irányított egyeneseken az /1-val izogonális

pontok összességét, akkor azok (az A-val együtt) ivzÁM 
félegyenes A pontjához tartozó egyetlen vonalat, úgyne
vezett paraciklust alkotnak. (Az ÁM félegyenes most is 
az alakzat tengelye.)

Nyilvánvalók a következő állítások:
a) Ha a paraszféra ÄM  tengelyén át síkot fektetünk, 

akkor az a paraszférát egy ugyanazon tengelyű paracik- 
lusban metszi.

b) Ha a paraciklust a tengelye körül megforgatjuk, 
paraszférához jutunk.

c) A paraciklust a tengelye két egybevágó félre osztja.
d) Ha A és B izogonális társpontok ( ÁM —  BN), 

akkor az Á É  -hez és a ß/V-hez tartozó paraciklus (vagy 
paraszféra) azonos.

Megjegyezzük, hogy az euklideszi geometriában az 
ÁM tengelyhez tartozó paraciklus az A ponton átmenő 
ÄM-re  merőleges egyenes, az ÁM tengelyhez tartozó 
paraszféra az A ponton átmenő és az ÁM -re merőleges 
sík.

A paralelszög és a paraleltávolság
a) Ha az A pontban az ÄM egyenesre emelt merőle

gesre az AB = d távolságot fölmérjük, akkor az _így ka
pott B pontból induló ÁM  -mel párhuzamos BN fél
egyenes és az AB szakasz által bezárt ABN  szöget a d 
távolsághoz tartozó paralelszögnek (párhuzamossági 
szögnek) nevezzük és n(d)-ve\ jelöljük. (Itt a n nem a 
3,l4...-et jelöli, föltehetően csupán a paralel szó kezdő
betűjére utal.)

b) Ha megadunk egy a hegyesszöget, akkor tartozik 
hozzá egy paraleltávolság (párhuzamossági távolság), 
amelyet d(a)-val jelölünk. Ez a távolság „egyszerűen” 
megszerkeszthető: Az a  szög egyik szárához -  például a 
ZW-hez -, mint tengelyhez „készítsük el” a paraciklust. 
Mivel a  < 7t/2, ezért az a  szög másik szára metszi a para
ciklust még egy A pontban. Az AB szakasz felezőmerőle
gese metszi ki az AB-bői a keresett diói) = BC szakaszt.

A két jelölés: d ia )  és nid)  arra utal, hogy a párhuza
mossági távolság az a  szögtől, a párhuzamossági szög 
pedig a d  távolságtól függ.

Igazolható a következő tétel: Ebben az új geomet
riában „nagyobb távolsághoz kisebb párhuzamossági 
szög, kisebb párhuzamossági szöghöz nagyobb távol
ság tartozik” .

Bolyai János zsenialitását bizonyítja, hogy a matema
tikatörténelem első mesterséges geometriáját, első mate
matikai modelljét megalkotva bebizonyította, hogy a 
paraszférán (az euklideszi geometria alapfogalmait és 
alaprelációit sajátosan értelmezve) érvényes az euklide
szi síkgeometria.

M
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(Például „pont” legyen a paraszféra pontja, „egyenes” 
a paraszféra paraciklusa, „sík” maga a paraszféra, az 
„egyenes”-t (paraciklust) két pontja egy „szakaszára és 
két „félegyenesre” bontja föl, egy „pont”-ból kiinduló 
két „félegyenes” „szög”-et alkot, két „szakaszt” , illetve 
két „szög”-et akkor mondunk egyenlőnek, ha kölcsönö
sen fedésbe hozhatók a paraszférán belüli elmozgatás- 
sal stb.)

Lényegében azt igazolta, hogy ebben a modellben 
az euklideszi síkgeometria mindegyik axiómája telje
sül. Ezért a paraszférán is igazak mindazok a tételek, 
amelyeket az axiómákból vezettünk le az euklideszi 
síkban.

Párhuzamos paraciklusok
Ha a paraciklust önma

gában eltoljuk, és a tenge
lyeket a görbéhez rögzí
tettnek tekintjük, akkor 
egy tengelynek bármely 
(A, Ä  ...) pontja egy-egy 
paraciklust ír le. Az így 
származtatott alakzatokat 
párhuzamos paraciklusoknak, két adott tengely közötti 
párhuzamos íveket pedig megfelelő íveknek nevezzük, 
(az ábrán: pés p', illetve AB és A' E>).

Belátható, hogy a paraciklus tetszőleges ívének és egy 
vele párhuzamos paraciklus megfelelő ívének hányadosa 
csakis a paraciklusok közötti távolságtól függ, azaz:

, . ÁTé  ,  ^ n cpOc) = - =  X  >  0.
AB

Bolyai János kimutatta, hogy igaz a következő összefüg
gés:

B’

cpCx) = e k,

ahol az e a természetes logaritmus alapszáma (e = 
2,7182...), épedig az adott hiperbolikus geometria para
métere, a rá jellemző érték, k az a távolság, amelyhez 
tartalmazó párhuzamos paraciklusívek aránya e-vel 
egyenlő. (Valóban ha x  = k, akkor = e.) Más-más (vé
ges) k értékhez más-más hiperbolikus geometria tartozik. 
Ha pedig a férték minden határon túl növekszik (k —> <*>), 
akkor

<pCx) = ea = 1.

Az euklideszi geometriában a paraciklusok egyenesek, a 
paraciklusívek egyenes szakaszok. Ekkor tehát

mazni és összehangolni a matematika különböző terüle
teinek eredményeit.

A hiperbolikus síkon nincs hasonlóság. (Például, ha 
egy háromszög szögei egyenlők egy másik háromszög 
szögével, akkor a két háromszög egybevágó, vagyis 
nincsenek hasonló, de nem egybevágó háromszögek.) 
így itt az euklideszi geometriában megszokott metrikus 
relációkat is trigonometriai összefüggésekkel helyette
sítjük.

Az abszolút geometria egybefogja az euklideszi és a 
hiperbolikus geometria tételeit. Bolyai azt is igazolja, 
hogy a gömbháromszögekre vonatkozó ismert összefüg
gések is levezethetők a maradék axiómarendszerből, 
vagyis abszolút tételek.

Előállíthatok egyéb „furcsán viselkedő” vonalak és 
felületek is.

Hiperciklus (távolságvonal), hiperszféra (távolságfelület) 
„Az abszolút geometriában, ha egy sík tetszőleges a 

egyenesére annak minden pontjában merőlegest eme
lünk, és azokra az egyenes által határolt egyik félsíkon 
belül (az a egyenes pontjaiból kiindulva) ugyanazt a d 
távolságot mérjük föl, akkor az így kapott pontok összes
ségét az a alapegyenes d távolságú hiperciklusának (tá
volságvonalának) nevezzük.”

-E___ö___ El
h ip e rc ik lu s

„Ha egy a  síkra annak minden pontjában merőlegest 
állítunk az a sík által határolt egyik féltéren belül, és (az 
a  sík pontjaiból kiindulva) a merőleges egyenesekre 
ugyanazt a d távolságot mérjük föl, akkor az így kapott 
pontok összességét az a  sík d távolságúi hiperszférájának 
(távolságfelületének) nevezzük.”

Az alapegyenesre, illetve az alapsíkra merőleges egye
neseket a távolságvonal, illetve a távolságfelület tenge
lyeinek nevezzük. (Képzeljük, hogy ezek a merőleges 
egyenesek egy-egy méter hosszú gyufaszálak, és a gyúj
tófejek -  mint pontok -  alkotják a távolságvonalat, illetve 
távolságfelületet.)

Beláthatok például:
-  a hiperciklus önmagában eltolható, úgynevezett 

uniformis görbe, a hiperszféra pedig uniformis felület.
-  ha a hiperszférán a megfelelő vonalak játsszák az 

egyenesek szerepét, akkor a hiperszférán a hiperbolikus 
geometria érvényes.

ami megfelel annak az esetnek, amikor a hiperbolikus 
geometriában a k végtelen nagy lesz.

Az első 24 paragrafusban Bolyai János ötletgazdag
sága tűnik ki, a hátralevő 25-43 paragrafusokban ehhez 
annak bizonyítása társul, hogy nem riadt vissza a fárad
ságos számításoktól sem, s leleményesen tudta alkal

A trigonometriai rész végén Bolyai János meghatá
rozza a kör kerületét integrálás nélkül, majd a derékszö
gű háromszög abszolút geometriai összegfüggéseit ta
láljuk.

Az Appendix 32. paragrafusában Bolyai János a geo
metriai alakzatok különböző mértékeire közöl abszolút

A FIZIKA TANÍTÁSA 2 4 9



geometriai formulákat (görbe érintőjének iránytangense, 
ívhossz, görbék által határolt terület, gömbsüveg felszíne, 
gömb térfogata stb.)

A 33- paragrafusban azt a meggyőződését fejti ki, hogy 
a valóságban akár az euklideszi, akár valamely rögzített 
(természetesen véges!) k értékhez tartozó hiperbolikus 
geometria érvényes, az általa leírt elmélet belső ellent
mondást nem tartalmazó geometriához vezet.

Ezzel lényegében lezárult Bolyai János rendszerének a 
kidolgozása. Kiegészítésként azonban még szükségét 
érzi, hogy a szerkesztések elméletét kiterjessze a hiper
bolikus síkra is.

A Bolyai-féle geometriában négy „uniformis” (önma
gában elmozgatható) vonal létezik: az egyenes, a kör, a 
paraciklus és a hiperciklus. Az ezek megrajzolásához 
szükséges eszközöket nevezzük egyenes és paraciklus 
élű vonalzónak, közönséges és hiperciklus körzőnek. Ha 
egy szerkesztési feladat a felsorolt négy eszköznek az 
igénybevételével, az alapszerkesztések véges számú 
kombinációjával elvégezhető, akkor azt mondjuk, hogy a 
feladat Bolyai-féle szerkesztéssel megoldható.

Ha egy szerkesztés végrehajtható és helyes eredmény
re vezet mind az euklideszi, mind a hiperbolikus rend
szerben, akkor azt abszolút szerkesztésnek nevezzük.

Abszolút szerkesztés pél
dául egy egyenes szakasz 
felező merőlegesének szo
kásos szerkesztése, de nem 
abszolút szerkesztés példá
ul a szabályos hatszögnek 
az a szerkesztése, amely „a 
sugárral egyenlő húrhoz 
tartozó körív a teljes kör 
hatod része” összefüggésre 
épül. Ugyanis a hiperbolikus geometriában a háromszög 
szögeinek összege kisebb mint n (és háromszögről há
romszögre változik!), de igaz az az abszolút tétel, amely 
szerint „a háromszögben nagyobb szöggel szemben na
gyobb oldal van”. Tehát, ha a körvonalat hat egyenlő 
részre osztanánk és az osztópontokat összekötnénk a 
kör középpontjával, az ott keletkező it/3 nagyságú szö
gek lennének a kisháromszögek legnagyobb szögei, így 
a „szabályos hatszög oldala” nagyobb lenne a kör suga
ránál.

Bolyai János az „Appendix” utolsó paragrafusaiban (a 
hiperbolikus geometriában éivényes) rendkívül érdekes 
fogalmakat vezet be és megállapításokat tesz. Ezek közül 
néhány:

a) Két háromszög területe akkor és csak akkor egyen
lő, ha szögösszegük is egyenlő (egymással).

b) A háromszögek területének aránya szöghiányuk 
(úgynevezett defektusuk) arányával egyenlő. Ha egy há
romszög szögei: a, ß, y, akkor a szöghiánya: 5 = 
7 t-(a+ß+y).

c) Van maximális területű háromszög, ennek a szög
hiánya 8 = 7t. Az ilyen háromszög mindegyik szöge zé
rus, tehát a szomszédos oldalak „párhuzamosak”, neve: 
határháromszög.

d) Ha „négyzet’ -en olyan négyszöget értünk, amely
nek oldalai és szögei (rc/2-nél kisebbek!) egyenlők, 
akkor elérhető, hogy egy ilyen „négyzet” egyenlő legyen 
egy paraszférikus kör területével. Igazolható, hogy ez a 
„négyzet” meg is szerkeszthető.

Vagyis azzal a meglepő eredménnyel záixtl ez a nagy
hírű könyv, hogy a hiperbolikus geometriában -  bizo
nyos esetekben -  van négyszögesíthető kör. Bolyai János 
csodálatosan megsejtette, hogy a kör négyszögesítésének 
lehetősége kizárja a párhuzamossági axiómát (azaz nem 
lehetséges adott körrel egyenlő területű négyzetet szer
keszteni körzővel és vonalzóval az euklideszi geometriá
ban, az ott megengedett lépésekkel). Ennek precíz bizo
nyítása azonban az algebra és az analízis olyan modern 
eljárásait és eredményeit is megköveteli, amelyek akkor 
még nem lehettek a birtokában.

❖
Az elsőnek felfedezett nem-euklideszi geometriát, az 

úgynevezett hiperbolikus geometriát egymástól és min
denki mástól függetlenül, hozzávetőlegesen egyidőben 
alkotta meg Bolyai János és Nyikolaj Ivanovics Loba- 
csevszkij, a kazányi egyetem professzora. A kidolgozás 
elsősége 1823-as évszámmal Bolyaié, a közlés elsősége 
1829-30-as dátummal Lobacsevszkijé. Bolyai felfogása a 
modernebb, általánosabb, hiszen tételeinek nagy része 
abszolút tétel. Ugyanakkor Lobacsevszkij (több évtized 
alatt, több munkájában fokozatosan) a geometriáját 
részletesebben és mélyebben fejtette ki, mint magyar 
kortársa.

Meggyőződésem, hogy helyesen döntött (alapos vizs
gálat után) 1894-ben Párizsban A Matematikai Tudomá
nyok Nemzetközi Bibliográfiai Kongresszusa, amikor az 
új geometriát Bolyai-Lobacsevszkij-geometriának nevez
te el.

Ez a fölfedezés megmutatta, hogy az euklideszi geo
metria csupán egyike a világ lehetséges geometriai leírá
sainak, és tág teret nyitott számos ú j geometriai rendszer 
megszületéséhez. Ráadásul a relativitáselméletben, az 
optikában, a hullámmozgás általános elméletében a je 
lenségek nem-euklideszi leírása gyakran sokkal megfele
lőbb, mint az euklideszi.

Fölemelő érzés számunkra, hogy e nagyhatású „lánc
reakció” egyik elindítója a magyar Bolyai János volt.

Javasolt irodalom
1. Bolyai J á n o s : Appendix-  A tér tudománya -Szerkesztette; beveze

téssel, magyarázatokkal, kiegészítésekkel ellátta: Kárteszi Ferenc, 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977.

2. Stroümajer János: A geometria alapjai -  Hajós György előadásai 
alapján, Tankönyvkiadó, Budapest, 1976.

3. Kálmán Attila: Nemeuklideszi geometriák elemei -  A Bolyai-Loba- 
csevszkij-féle hiperbolikus geometria és a Riemann-féle (egyszeres 
és kétszeres) elliptikus geometria vázlatos ismertetése, Tankönyv- 
kiadó, Budapest, 1989., 2002.
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NEMZETKÖZI FIZIKAI DIÁKOLIMPIA 2002.

Három arany, egy ezüst és egy bronzérmet szerzett a 
magyar csapat az idei fizikai diákolimpián, ezzel az utób
bi évek egyik legnagyobb sikerét érte el. A versenyt július 
21-30. között Indonéziában, Báli szigetén rendezték 
meg. Az olimpián 67 ország csapata vett részt. A nemze
tek közötti nem hivatalos pontversenyben Magyarország 
az előkelő ötödik helyen végzett. A mellékelt táblázatból 
is látható, hogy hazánkat mindössze Kína, Irán, Korea és 
Oroszország előzte meg.

A magyar csapat kiválasztása az előző évekhez hason
lóan történt, az olimpiai válogatóversenyre korábbi ver
senyeredményeik alapján a legjobb, legígéretesebb tanu
lók kaptak meghívást. Idén a válogatóversenyt Budapes
ten rendeztük meg, amit a Nemzetközi Fizikai Diákolim
pia magyar alapító „atyjáról” , Kunfalvi Rezsőről nevez
tünk el. A válogató verseny feltételei megegyeznek a di
ákolimpia feltételeivel, az elméleti és a kísérleti forduló
ban zsebszámológépen kívül semmilyen segédeszközt 
nem használhatnak a versenyzők. A Kunfalvi Verseny 
első fordulójában 10 főre csökkentettük a mezőnyt, majd 
a második fordulóban választottuk ki a diákolimpián 
induló csapatot. A Kunfalvi Versenyen elért eredménye
ken túl a diákok korábbi versenyeredményei is számítot
tak a kiválasztásban. A csapat tagjai a következők voltak: 

Béky Bence, 12. o., Budapest, Fazekas M. Fővárosi 
Gyakorló Gimnázium, tanára Horváth Gábor

Geresdi Attila, 12. o., Pécs, Árpád Fejedelem Gimnázi
um, tanárai Kotek László, Porkoláb Tamás

Pápai Tivadar 12. o., Barcs, Dráva Völgye Középisko
la, tanárai Horváth Ferenc, Kotek László

Siroki László 12. o., Debrecen, Fazekas Mihály Gimná
zium, tanárai Szegedi Ervin, Simon Gyula

Tóth Sándor 11. o., Csongrád, Batsányi János Gimnázi
um, tanárai Szucsán András, Hilbert Margit

A csapat minden tagja részt vett egész éves diákolim
piái szakköri foglalkozáson. Béky Bence a budapesti 
szakkört látogatta (szakkörvezetők: Gnädig Péter, Ho- 
nyek Gyula, Vankó Péter), Geresdi Attila és Pápai Tiva
dar Kotek László tanár úr pécsi szakkörére járt, Siroki 
László Debrecenben Szegedi Ervin foglalkozásain vett 
részt, Tóth Sándor pedig Szegeden Hilbert Margit tanárnő 
irányításával készült fel.

A csapat kiválasztása után kifejezetten a diákolimpiára 
fókuszáló felkészítés következett. Ennek célja egyrészt az 
olimpiai tematikában szereplő, de a diákjaink által nem 
tanult anyagrészek megtanítása, másrészt a tanulók 
„olimpiai stílusú” problémákhoz szoktatása, harmadrészt 
az olimpikonok kísérletező készségének javítása. Idén ez 
a felkészítés 4 napos budapesti, és 1 hetes debreceni 
tábor keretében valósult meg. A debreceni felkészítés 
fontos része volt az 5. Román-Magyar Előolimpiai Fizika- 
verseny, ahol tanulóink olimpiai feltételek között mérték 
össze tudásukat a román olimpiai csapattal. A diákolimpi
án éléit siker igazolta a felkészítés hatékonyságát.

A csapat Honyek Gyula és Szegedi Ervin csapatveze
tők kíséretében július 20-án indult Ferihegyről. Lon

don-Szingapúr-Bali útvonalon, közel egy napos repü
lőút után érkezett a verseny helyszínére. A turistapara
dicsomnak számító szigeten a diákokat és a csapatveze
tőket luxuskörülmények között szállásolták el. Az öt
csillagos szállodák saját tengerparttal, uszodával, konfe
renciaközponttal rendelkeztek. A rendezvényt az Indo
néz Köztársaság elnökasszonya, Megawati Sukarnoput
ri nyitotta meg.

Az elméleti és kísérleti versenyek között lehetőségünk 
nyílott bepillantani e számunkra egzotikus világ életébe. 
Érdekes volt megfigyelni a jelentős árapályt, az egyenlítői 
csillagképeket, az éjszakai Hold különleges formáit, a 
függőlegesen felfelé irányuló parabolaantennákat, és 
hogy délben észak felől süt a nap. Nagy élmény volt k i
rándulni az aktív Kintamani vulkánhoz, látni a megszilár
dult lávafolyamokat, szarongot viselni a hindu templo
mokban, megkóstolni a különleges tengeri ételeket, gyö
nyörködni a balinéz zenében és táncokban.

A verseny elméleti fordulójában három feladatott kel
lett megoldani. Az első feladat „A földbe hatoló radar” 
címet kapta. Ennek során a talajba sugárzott elektromág
neses hullám terjedését, fémtárgyakon történő visszave
rődését, a behatolási mélységet és a radar felbontó-ké
pességét kellett vizsgálni. A második feladat arról szólt, 
hogy bizonyos halak izom-összehúzódásuk közben 
elektromos feszültséget keltenek, ami a halban és a kör
nyező tengervízben elektromos áramot eredményez. 
Vannak olyan ragadozó halak, amelyek képesek érzékel
ni ezt az áramjelet, és ennek alapján még akkor is megta
lálják áldozatukat, ha azt a tenger homokja fedi. A fel
adatban az áldozat által keltett elektromos mezőt, illetve 
a kialakuló „áramkört” kellett elemezni. A harmadik fel
adatban egy lejtőn leguruló kocsi (kerekek, küllők, ko
csitest) összes lehetséges mozgásformájának dinamikai 
jellemezése és diszkutálása volt a versenyzők dolga. A 
magyar csapat tagjai az első két feladatot lényegében jól 
megoldották. Elvi nehézséget a harmadik feladat sem je
lentett, de a sok számolás miatt egyikük sem ért a feladat 
végére.

A kísérleti fordulóban két mérési feladat szerepelt. Az 
elsőben először egy ismeretlen egységű távolságskálát 
kellett mm-ben kalibrálni (a módszer kitalálása is a ver
senyzők dolga volt), majd vízbontással kellett meghatá
rozniuk az e/k„ arányt. A második mérési feladatban 
egy optikai „fekete doboz” alkotóelemeinek azonosítása 
és jellemzése volt a kérdés. A kocka alakú doboz két 
átellenes lapján egy-egy párhuzamos nyílás helyezke
dett el. Az egyik nyílásba lézerfénnyel bevilágítva vizs
gálhattuk a másik nyíláson kilépő fényt. A doboz legér
dekesebb tulajdonsága az aszimmetria volt: az egyik 
nyíláson bevilágítva és ernyőn vizsgálva a kilépő fényt, 
más tapasztalható ahhoz képest, mint amikor a második 
nyílásba világítunk és az első nyíláson kilépő fényt ta
nulmányozzuk. A verseny résztvevőinek egyöntetű vé
leménye szerint ez volt az egész verseny legszelleme
sebb problémája.
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Elméleti forduló feladatai
Mind az öt versenyzőjével díjazott országok sorrendje

H: helyezés, A: arany-, E: ezüst-, B: bronzérem, D: dicséret, 
P: összpontszám

H ország A E B D P

1. Kína 4 1 - - 195,30
2. Irán 5 - - - 190,55

3. Korea 4 1 - - 185,90
4. Oroszország 3 2 - - 185,25
5. Magyarország 3 1 1 - 181,45
6. Indonézia 3 1 1 - 180,80
7. India 1 4 - - 176,70
8. Tajvan 3 1 1 - 174,05
9. Románia - 5 - - 170,60

10. Grúzia 2 2 1 - 167,58
11. Szingapúr 2 1 1 1 158,65
12. Vietnam 1 1 3 - 156,55
13. Németország 1 2 1 1 154,30
14. Thaiföld 1 2 1 1 152,70
15. Azerbajdzsán 3 1 - - 149,80
16. Anglia 1 1 3 - 148,10
17. Belorusszia - 2 3 - 147,00
18. Ausztrália - 2 3 - 146,85
19. Törökország 1 1 2 1 144,70
20. Kanada 1 1 1 2 139,20
21. Lengyelország - 1 3 1 138,30
22. Ukrajna 1 - 3 1 133,85
23. Jugoszlávia - - 4 1 129,15
24. Pakisztán - - 2 3 121,65
25. Csehország - - 2 3 118,05
26. Dánia - - 1 4 109,50

A következő országok esetén nem minden csapattag volt díjazott. Záró
jelben az arany-, az ezüst-, és a bronzérmek, valam int a dicséret 
száma van feltüntetve. Szlovénia (1/0/0/3); Kazahsztán (1/0/1/1); Hol
landia (0/0/3/1); Horvátország (0/0/2/2); Szlovákia (0/0/2/2); Ausztria 
(0/1/0/3); Bulgária (0/0/2/2); Kuba (0/1/1/1); Litvánia (0/0/1/3); Olasz
ország (0/0/1/3); Észtország (0/0/2/1); Brazília (0/0/1/2); Malajzia 
(0/0/0/3); Lettország (0/0/0/3); Spanyolország (0/0/0/3); Örményor
szág (0/0/1/1); Izland (0/0/1/1); Bosznia-Hercegovina (0/0/1/1); Mol
dávia (0/1/0/0); Kirgizia (0/1/0/0); Belgium (0/0/0/2); Svájc (0/0/0/2); 
Svédország (0/0/0/2); Írország (0/0/0/23; Mexikó (0/0/0/1); Finnország 
(0/0/0/1); Albánia (0/0/0/1); Kolumbia ((0/0/0/1); Mongólia (0/0/0/1); 
Türkmenisztán (0/0/0/1); Új-Zéland (0/0/0/1); Ciprus (0/0/0/13; Bolí
via; Kenya; Kuvait; Liechtenstein; Macedónia; Norvégia; Portugália; 
Szaúd-Arábia; Suriname.

A versenyen maximálisan 50 pontot lehetet elérni. A 
magyar csapat eredményei:

Siroki László, 41,20 pont, aranyérem 
Béky Bence, 39,45 pont, aranyérem 
Tóth Sándor, 36,80 pont, aranyérem 
Geresdi Attila, 32,65 pont, ezüstérem 
Pápai T ivadar, 31,35 pont, bronzérem 

A magyar csapatból legjobban szereplő Siroki László az 
egyéni versenyben ötödik helyezést ért el. A verseny ab
szolút győztese (297 induló közül) a vietnami Ngoc 
Duong Dang lett, aki aranyérmét a Nobel-díjas fizikustól, 
Claude Cohen-Tannoudjitó\ vehette át.

A következő évben a diákolimpiát Tajvan szigetén, 
Taipei városában rendezik.

Az olimpiai csapat kiválasztását és a felkészítő táborok 
megrendezését a Magyar Villamos Művek Rt. hathatós 
anyagi támogatása tette lehetővé.

Honyek Gyula, Szegedi Ervin

I. Földbe hatoló radar
A földbe hatoló radart a földfelszín alatt, nem túl mélyen elhelyez

kedő tárgyak felderítésére és helyük meghatározására használják. Műkö
désének lényege, hogy elektromágneses hullámokat sugároz a földbe, és 
érzékeli a tárgyakról visszaverődő hullámokat. Az antenna és az érzékelő 
közvetlenül a föld felszínén, ugyanabban a pontban helyezkedik el.

Ha egy a) körfrekvenciájú, lineárisan polarizált elektromágneses 
síkhullám a z-tengely irányában halad, akkor benne az elektromos 
térerősség a következő összefüggéssel írható le:

£  = 1̂  e~“*cos(co / -  ß zr), d )

ahol állandó, a  a csillapodási együttható, ß pedig a (kör)hullám- 
szám. Esetünkben a  és ß a következő összefüggésekkel adható meg:

1/2

(2)
1/2

ahol p, e és a  a közeg mágneses permeabilitását, elektromos permitti- 
vitását és elektromos vezetőképességét jelöli, (g  = g rgo> E = ErEo. a 
vezetőképesség pedig a fajlagos ellenállás reciproka.)

Egy talajban lévő tárgyat érzékelhetetlennek tekintünk, ha a felszín
ről induló radarjel amplitúdója 1/e-nél (körülbelül 37%) nagyobb 
arányban csökken le akkorra, amikor a jel a tárgyhoz érkezik. Rendsze
rint 10-1000 MHz között változtatható frekvenciájú elektromágneses 
hullámot használnak, mert ez felel meg a tárgyak helymeghatározásá
nak és az észlelés felbontó-képességének.

A radar felhasználhatósága függ a felbontó-képességétől. A felbon
tó-képesség az a minimális távolság, amely esetén még két ilyen közeli 
visszaverő objektum megkülönböztethető. Ez határesetben azt jelenti, 
hogy a két objektumról visszaverődő hullám fáziskülönbsége a detek
tornál (alkalmas helyzetben) eléri a 180°-ot.

Kérdések: (Adatok: g0 -  4 n x l0 “7 H/m és e0 = 8,85 x  10~12 F/m)
1. Tételezzük fel, hogy a talaj nem mágneses (g = g0) és teljesül, 

hogy (c/ cűe)2 «  1. Az (1) és (2) összefüggések felhasználásával add 
meg a hullám v terjedési sebességét g-vel és e-nal kifejezve.

2. Határozd meg a talajbeli érzékelés maximális mélységét, ha a 
talaj vezetőképessége 1,0 mS/m és a permittivitása 9e0, valamint teljesül 
a (a/coe)2«  1 feltétel! (S = ohm '1 és g = g0.)

3. A talajban 4 méter mélyen két párhuzamos vezető rúd fekszik 
vízszintes síkot meghatározva. A talaj vezetőképessége 1,0 mS/m és a 
permittivitása 9£o- A radar jó közelítéssel az egyik rúd felett van. Téte
lezzük fel, hogy az érzékelő pontszerű. Határozd meg ebben az eset
ben az 50 cm-es vízszintes (oldalirányú) felbontó-képességhez minimá
lisan szükséges frekvenciát!

4. Ugyanebben a talaj
ban meg szeretnénk mérni, 
hogy egy vízszintesen elte
metett rúd mekkora d  mély
ségben fekszik. Ezért a de
tektorral, a talajon, a rúdra 
merőleges irányban fekvő 
x-egyenes mentén mérése
ket végzünk, mérjük egy 
radarimpulzus oda- és vissza 
útjának idejét, a t visszaérke- 
zési időt. Az eredményt az 1. 
ábra mutatja.

Add meg a t visszaérkezési időt x  függvényeként, és határozd meg a 
d  mélységet!

II. Elektromos jelek érzékelése
Néhány tengeri állat képes más élőlényeket bizonyos távolságból 

érzékelni annak segítségével, hogy ezek az élőlények elektromos ára
mokat hoznak létre, például légzésük közben vagy más izom-össze
húzódással járó folyamatok segítségével. Vannak olyan ragadozók,

/ .  á bra . A í  visszaérkezési id ő  az x -d c tc k lo rp o -
zíc ió  függvényében, C m -  1(H) n.s.

I BE 1 + - -  1

p = “hr
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ezt az elektromos jelet használják fel arra, hogy meghatározzák zsákmá
nyuk helyzetét, még akkor is, ha azok homokkal vannak betemetve.

A zsákmányállat által keltett áram és a ragadozó észlelési folyamatá
nak fizikai mechanizmusát a 2. ábrán látható módon modellezhetjük. 
A zsákmány által keltett áram két gömb között folyik, melyek a zsák
mány testében találhatóak és pozitív, illetve negatív potenciálúak. A két 
gömb középpontjának távolsága /,, mindkét gömb sugara rs, ami sokkal 
kisebb, mint A tengervíz fajlagos ellenállása p. Tételezzük fel, hogy a 
zsákmányállat testének fajlagos ellenállása ugyanakkora, mint a kör
nyező tengervízé.

2. ábra. Bemutatja, hogyan érzékeli egy ragadozó a zsákmány
ból származó elektromos teljesítményt.

Annak érdekében, hogy leírjuk, hogyan érzékeli a zsákmányból 
származó elektromos teljesítményt a ragadozó, az előzőekhez hasonló
an az érzékelőt is két gömbnek tekintjük, melyek a ragadozó testében 
helyezkednek el, érintkezésben vannak a környező tengervízzel, és 
párhuzamosan fekszenek a zsákmány testében lévő gömb-párral. Ezek 
a gömbök Id távolságra helyezkednek el 
egymástól, mindkettőjük sugara rd, ami 
sokkal kisebb, mint ld. Esetünkben az 
észlelő középpontja y  távolságra he
lyezkedik el, éppen a forrás felett. Mind 

mind l j sokkal kisebb, mint y. Az 
elektromos térerősség a ragadozó he
lyén, a két gömböt összekötő vonal 
mentén állandónak tekinthető. Ennek 
megfelelően feltehetjük, hogy az észlelő 
egy zárt áramköri rendszert alkot, amely a zsákmányhoz, a környező 
tengervízhez és a ragadozóhoz csatlakozik a 3. ábrán bemutatott mó
don. Az ábrán V egy olyan potenciálkülönbség, ami egyenlő a zsák
mány által a ragadozó helyén keltett elektromos mezőben fellépő fe
szültséggel, az érzékelő gömbök leendő középpontjai között, amikor

.1 ábra. Az érzékelő ragadozót, a 
zsákmányt, és a környező tenger
vizet magában foglaló ekvivalens 
zárt áramköri rendszer.

még a ragadozó nincs is a helyén. Rm a környező tengeivíz ellenállása, 
Rd a ragadozó észlelő egységének ellenállása, Vd pedig a detektáló 
gömbök közötti feszültség az észlelés közben.

Kérdések:
1. Tekintsünk egy pontszerű áramforrást egy végtelen és homogén 

közegben, amiből /, áram folyik ki. Határozd meg a j  áramsűrűség-vek- 
tort (egységnyi felületen átmenő áram) a forrástól r  távolságban!

2. Az E = pj  differenciális Ohm-törvényre alapozva határozd meg 
az J?;, elektromos térerősség-vektort a ragadozó-észlelő állat érzékelő 
gömbjei közötti Ppontban (lásd a 2. ábrái), egy olyan esetben, amikor 
a zsákmány testében lévő gömbök között I, áram folyik.

3. Ugyanezen Is áramra határozd meg a zsákmányban lévő forrás
gömbök közötti ^feszültséget! Határozd meg a két forrásgömb közötti 
Rs ellenállást és a forrás Ps teljesítményét!

4. Határozd meg a 3- ábrán lévő R,„ és Vd értékeket, és számítsd ki 
a forrásból a detektorba átvitt Pd teljesítmény értékét!

5. Határozd meg Rd optimális értékét, amely az észlelt teljesítmény 
maximumához vezet, és határozd meg a maximális teljesítményt is!

III. feladat: Lejtős úton mozgó nehéz jármű

A 4. ábra egy nehéz jármű (például egy pótkocsi) egyszerűsített mo
delljét mutatja. A jármű 9 hajlásszögű lejtős úton halad, első és hátsó ke
rekei hengerszimmetrikusak. Mindkét kerék M  tömegű, vastag, hengeres 
csőnek tekinthető, melyek külső sugara Ra, míg belső sugaruk R, = 0,8 R„, 
továbbá a kerekeknek küllőik is vannak, egy-egy keréken 8 darab, a 8 
küllő teljes tömege 0,2 M. A kerekek 
az 5. ábrán látható módon model
lezhetők. A járműtestet tartó alváz
szerkezet tömege elhanyagolható. A 
jármű az úton lefelé halad, mozgását 
gravitációs és súrlódási erők határoz
zák meg. Az első és a hátsó kerék a 
járműhöz képest szimmetrikusan he
lyezkedik el. A henger és az út közöt
ti tapadási (statikus), illetve csúszási 
(kinetikus) súrlódási együtthatókat 
jelöljük rendre p,-sel és pt-val. A tég
latest alakú járműtest tömege mt =
5M, hossza L, vastagsága pedig t. Az 
első és a hátsó kerekek tengelyei közötti távolság 21, míg a kerekek kö
zéppontjának a járműtest középsíkjától mélt távolsága b. Tételezd fel, 
hogy a kerekek súrlódásmentesen csapágyazottak.

Kérdések:
1. Számítsd ki az egyes kerekek tehetetlenségi nyomatékát!
2. Rajzold le az összes erőt, melyek a járműtestre, továbbá az első 

és a hátsó kerekekre a hatnak. Minden egyes részre írd fel a mozgás
egyenleteket!

3. A jármű nyugalomból indul, és a gravitáció hatására szabadon 
mozog. Állapítsd meg a rendszer összes lehetséges mozgástípusát, és 
határozd meg az egyes gyorsulásokat a megadott fizikai mennyiségek 
segítségével!

4. Tegyük fel, hogy a jármű nyugalomból indulva tiszta gördüléssel 
éppen d utat tett meg, amikor az útnak egy olyan szakaszára érkezik, 
ahol a súrlódási együtthatók hirtelen kicsiny p; és pí értékekre csök
kennek, és így mindkét kerék csúszni kezd. Számítsd ki az egyes kere
kek haladási sebességét és szögsebességét, amikor a jármű a nyugalmi 
helyzethez képest összesen s méter utat tett meg. Ekkor feltehetjük, 
hogy d és s sokkal nagyobbak, mint a jármű méretei.

5. ábra. A kerekek egyszerűsített mo
dellje.

A FIZIKA TANÍTÁSA 253

4. ábra. A lejtős úton mozgó nehéz jármű.



A FIZIKA ISMÉT SZÍNRE LEP
Physics on Stage II., 2002. Nordwijk, Hollandia 
Hollandiában egy hétig most fontos volt a fizika

Ha manapság a fizikatanításról írunk, olvasunk cikket, 
visszatérő motívum a természettudományos oktatás rom
ló helyzetének elemzése. Mindnyájan tudunk a fizika 
csökkenő népszerűségéről, a felvételi vizsgák romló 
eredményeiről, a nemzetközi vizsgálatokon egyre rosz- 
szabb helyezéseinkről. A probléma nem egyedül a mi
énk, úgy néz ki, hogy egész Európában, talán az egész 
világon hasonló tendenciák érvényesülnek.

Az európai országok különböző szintű közösségei, 
tudománnyal, fizikával, tanítással foglalkozó szervezetei 
többféle módon keresik a megoldást, próbálnak a hely
zeten javítani. Az egyik ilyen „próbálkozás” a Physics on 
Stage konferenciák már lassan hagyománnyá váló meg
rendezése.

„A fizika színre lép” olyan kezdeményezés, ami a fizi
katanárokat arra ösztönzi, hogy országaikban hazai talál
kozókon és a központi nagy európai konferencián mu
tassák be ötleteiket, ismerjék meg egymás kísérleteit, az 
új módszereket, multimédiás tananyagokat. A konferen
ciákon kívül sajtótájékoztatók, bemutatók, televíziós mű
sorok próbálják ezekben a hetekben a tudományt nép
szerűsíteni.

Huszonkét európai ország részvételével rendezte meg 
az ESŐ (European South Observatory), az ESA (European 
Space Agency) és a CERN a második Physics on Stage 
fesztivált Nordwijkben, Hollandiában.

A nemzetközi konferenciát minden résztvevő ország
ban megelőzte egy eseménysorozat, a fizika hete. Ennek 
keretében előadásokat, kísérleti bemutatókat, fizikaverse
nyeket és laboratórium-látogatásokat szervezett és támo
gatott az Eötvös Loránd Fizikai Társulat országszerte. 
Végül pedig a kötelezően megrendezett hazai bemutatón 
választották ki a nemzeti szervezőbizottságok a hollan
diai központi konferencia résztvevőit.

Magyarországon februárban rendeztük meg második 
alkalommal „A fizika színre lép” módszertani vásárt és

A konferencia megnyitásaként Wubbo Ockets ünnepélyesen felbocsát 
egy vízi-rakétát.

bemutatót Székesfehérváron. Tíz magyar fizikatanár tar
tott látványos előadást új kísérleteiből, módszereiből, 
így pályázta meg a hollandiai részvételt. Még a válogató 
előtt minden résztvevő ország pályázhatott egy, a köz
ponti színpadra szánt programmal. Az előkészítő bizott
ság Härtlein Károlyt kérte fel arra, hogy képviselje Ma
gyarországot, állítson össze programot, amit a központi 
színpadon be lehet mutatni. A „Wonders o f Palace” 
című látványos előadás elnyerte a színpadi szereplés 
jogát.

Rajta kívül a magyar csapatot Kovách Ádám (Debre
cen) a küldöttség vezetője, Sebestyén Zsolt (Pécs), Papp 
Katalin és Nagy Anett (Szeged), Márky-Zay János (Hód
mezővásárhely), Fűrész Gábor (Székesfehérvár), Mester 
András (Miskolc), Lang Ágota (Sopron), Lakatos Tibor 
(Pécs), Jarosiewitz Beáta (Budapest) alkotta. Mester And
rást betegsége miatt Újvári Sándor helyettesítette.

Hollandiában egy hétig a fizika 
volt a középpontban

A rendezők csodálatos környezetet biztosítottak az 
egész Európából érkező résztvevők számára. Az ESTEC 
(az Európai Űrkutatási Ügynökség kísérleti telepe, ahol a 
felbocsátandó műholdakat állítják össze és tesztelik) 
sportcsarnokában felépített vásárterület, a nagy tanácsko
zóterem ideális színhelye volt a négy napon át tartó fesz
tiválnak.

Négy formában folyt a munka: nemzeti előadások, 
bemutatók, a vásár, a műhelyek. A nemzeti előadások 
dramatizált, összefüggő programok voltak. Osztrák gye
rekek például görög ruhába öltözve, egy kerek szín
darab keretében mutatták be Archimedes találmányait, 
a csigasort, a vízemelő csavart, a katapultot. A bolgár

Az olasz tanszerek kiállítása
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Márky Zay János bemutatója

küldöttség programja a költői „Étterem a Világegyetem 
végén” címet viselte, és a Naprendszer különböző boly
góinak lakói voltak a szereplők. Mindenki bemutatott 
egy olyan kísérletet, ami kapcsolódott szülőbolygója 
körülményeihez.

A bemutatókat szintén a nagyszínpadon tartották meg, 
ezek inkább hagyományos kísérleti összeállítások voltak, 
egy-egy érdekes fizikai jelenség köré csoportosítva. Härt
lein Károly már említett bemutatkozása nagy siker volt, 
élvezettel figyelte a közönség a folyékony nitrogénnel 
végzett látványos kísérleteket, a zenével modulált gázlán
got, a különböző vegyületek lángfestése által produkált 
gyönyörű színeket.

Egy mindennap tanító fizikatanárnak legérdekesebb a 
vásár volt. Minden ország standján ott vannak azok, akik 
apró kísérletekkel, oktatási anyagokkal, módszertani öt
letekkel várják az arra járókat. A vásár valójában az ötle
tek vására, itt láthatjuk a csehek csodálatosan egyszerű, 
műanyag flakonból készült és egy csepp alkohollal haj
tott rakétáját, műanyag fecskendőkből készített gyorsu
lásmérőjét, nyomás- és sűrűségmérőjét.

A dán tanárjelöltek zenélő transzformátora, az olaszok 
régi gyönyörű tanszereinek kiállítása, a spanyolok és 
görögök látványos ötleteinek kavalkádja mellett rengete
gen látogatták a magyar standot is, ahol Márky-Zay János 
elektromosan töltött szívószálai, és a hozzá elmondott 
mese, Papp Katalin és Nagy Anett fizikai játékai, Sebes
tyén Zsolt és Sebestyén Zoltán paradoxonokra épített 
kísérletei, a többiek által bemutatott multimédiás anya
gok, számítógépes programok sikeresen reprezentálták a 
magyar fizikatanítást.

A műhelyek az elméleti munka színterei voltak; tíz 
kijelölt témában cseréltek a küldöttek tapasztalatokat, 
dolgoztak ki javaslatokat az EU bizottságai számára. 
Ezekből a határozatokból állt össze a konferencia össze
foglalója.

A Physics on Stage körülményei, hangulata

A központi rendezvény a fizika és a fizikatanítás nagy 
ünnepévé vált. Lelkesedés, játék, ötletek kavalkádja négy 
napon át, a legjobb, legérdeklődőbb tanárok tanították 
egymást új és új kísérletekre, módszerekre, élvezték a 
többiek sziporkáit, örömmel játszottak a színpadon fellé
pőkkel együtt. A programot Wubbo Ockels, az ESA űrha
jósa és az oktatási osztály főnöke szervezte, irányította. 
Részt vett a kísérletekben, konferálta a műsort, vezette a 
workshopokat.

Mindehhez méltó színteret nyújtott a már említett 
ESTEC, ahol a nyitófogadás a Nemzetközi Űrállomás 
részegységeit kiállító csarnokban volt. A résztvevő taná
rok megtekinthették az épülő ROSETTA űrszondát, ame
lyik a tervek szerint először fog leszállni egy üstökösre, a 
Virtanenre, megnézhették az épülő űrszondák tesztelését. 
A tesztcsarnokban a szondákat látható és láthatatlan su
gárzásoknak, nagy amplitúdójú rezgéseknek, erős zajnak 
teszik ki, hogy kipróbálják, hogyan viselkednek extrém 
körülmények között. Megtekinthettünk egy térhatású 
filmet, „amelyben” virtuálisan bebarangolhattuk a még 
készülő nemzetközi űrállomást. A Cirque de Soleil francia 
cirkusz „Saltimbanco” című előadása is tele volt fizikával 
annak, aki ezt is figyelte benne.

A kísérletek a hivatalos programok után a tengerpar
ton is folytatódtak, az ötcsillagos szálloda csendjét folyé
kony nitrogénnel megtöltött műanyag palackok robbaná
sai rázták meg.

A konferencia zárásakor Gerard van T’Hoft Nobel- 
díjas fizikus tartott előadást, utána pedig a vásár díjainak 
átadása következett. A díj értékét növelte, hogy nem egy 
kijelölt zsűri döntött, hanem a résztvevők szavazatai alap
ján alakult ki a legjobbak köre. Nagy örömünkre és büsz
keségünkre a második díjat magyar fizikatanár kapta: 
Márky-Zay János ötletes és látványos elektrosztatikai 
kísérleteiért részesült a díjban.

A konferencia elején szó esett arról, hogy más tudo
mányok kerülnek majd sorra, a támogató tudományos 
szervezetekben felmerült a javaslat, hogy a következő 
rendezvényen a biológia kerüljön a fókuszpontba, vagy 
esetleg az összes természettudomány együtt. A nagy ér
deklődést, lelkesedést tapasztalva már a találkozó idején 
úgy döntöttek a szervezők, hogy azt javasolják, folytas
suk inkább a Physics on Stage hagyományát, maradjon a 
fizika a központi téma. Valószínűleg 2003 őszén jön a 
POS3. Kérem az érdeklődő, ötletekkel teli kollégákat, 
készüljenek látványos kísérletekkel, programokkal, hogy 
minél eredményesebben szerepelhessünk. Egy kicsit kell 
tudni angolul, de addig még rengeteg idő van.

Újvári Sándor 
Lánczos Kornél Reálgimnázium 
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TÁRSULATI ÉLET

AZ EÖTVÖS TÁRSULAT 2002. ÉVI KÖZGYŰLÉSE
Az Eötvös Társulat 2002. május 25-én tartotta küldöttközgyűlését.
Napirend előtt Kroó Norbert, az MTA főtitkára tartott előadást a fizika 

helyéről a 21. század Európájában. (A Fizikai Szemle jelen száma közli.)
A közgyűlést Gyulai József, a Társulat elnöke nyitotta meg. Áttekintette 

a legutóbbi közgyűlés óta eltelt időszakot, kiemelve a nemzetközi és hazai 
eredményeket, a szakcsoportok tevékenységét. Kitért a nehézségekre, 
amelyek financiális vonalon a Társulat folyamatos munkáját nehezítik.

A Felügyelő Bizottság ismertette jelentését a küldöttekkel, általában 
kiegyensúlyozott munka folyt a tervek szerint. Hibákat nem találtak.

Kovácb Ádám  főtitkár a 2001. évi közhasznúsági jelentést terjesztette 
elő (F.Sz. 2002., 192. old.). Kiemelte a Fizikai Szemle szerkesztőségének 
munkáját, akik a pénzügyi ellenére havonta megjelentetik a folyóiratot.

Ezt követte a társulati tiszteleti tag választása, ezidén C laus  Ernest 
Rolfs kapta a megtisztelő címet. Ezután került sor a társulati kitünte
tések, díjak átadására.

A Társulat Eötvös-érmét B elezn ay  Ferenc kapta a félvezető-fizika 
kutatásban, irányításban, oktatásban való kiemelkedő részvételéért, 
életmű értékű munkásságáért.

Selényi Pál-díjat Cz ir ó k  A ndrás  kapott a biológiai rendszerek kol
lektív mozgása új modelljének felállításáért.

S chm id  Rezső-díjban O d o r  G éza  részesült a n e m egye nsú ly i fázis- 
á ta laku lások un ive rza litás i osz tá lya inak szám ítógépes sz im u lá c ió kka l 
tö r té n ő  fe ltárásában, a k r it ik u s  exp onen sek  nagypon tosságú m e gá llap í
tásában e lé rt e redm énye ié rt.

Jánossy Lajos-díjat kapott Fá t h  G áb o r  az alacsony dimenziós, erő
sen korrelált spin- és elektronmodellben fellépő különleges effektusok 
kimutatásáért.

Megválasztották a következő közgyűlés jelölő bizottságát. Gyulai 
József elnök zárszavában a következő időszak társulati munkájának 
súlypontjait emelte ki.

ESEMÉNYEK

MARX GYÖRGY KÖSZÖNTÉSE AZ AKADÉMIÁN
Az MTA Fizikai Tudományok osztálya az ELTE Fizikai Tanszékével, 

az Eötvös Társulattal közösen az MTA dísztermében 2002. május 25-én 
ünnepi tudományos ülésen, köszöntötte a 75 éves M arx Györgyöt Az 
ülésen felszólalt Göncz Árpád volt köztársasági elnök, majd a tudomá
nyos élet prominens vezetői köszöntötték Marx György professzort. 
Számos kü lfö ld i tudós is méltatta Marx érdemeit a kutatás, az oktatás és

PAUL DIRAC CENTENÁRIUMA
Paul A M . Dirac, a kvantummechanika Nobel-díjas megalapozója, 

Wigner Jenő sógora 1902. augusztus 8-án Bristolban született. Floridá
ban halt meg. Születésének centenáriumáról Angliában is, Amerikában 
is megemlékeztek.

2002. augusztus 8-án Balatonfüreden is megkoszorúzták az általa a 
tóparton ültetett emlékfát. Vastagh György fizikatanár üdvözlő szavai 
után Kiszely Pál biológiatanár, alpolgármester, valamint M arx  György

a tudománypolitika területén. Természetesen üdvözölték jelenlegi szak
mai munkatársai és azok a fizikusok, akik Marxnál nevelkedtek fel és 
ma kiugró vezető fizikusok külföldön és belföldön is.

Marx György saját szakmai pályafutásának alakulásáról beszélt. 
Hangsúlyozta a komplex interdiszciplináris természetkutatás, termé
szetszemlélet és természettudományos nevelés elengedhetetlen voltát.

egyetemi tanár, fizikus mondott emlékbeszédet. Budapesten az Eötvös 
Egyetem Ortvay Kollokviumán Nagy Károly és Marx György előadás
ban méltatják majd Dirac századformáló érdemeit (XI. Pázmány sétány 
1/A) szeptem ber 26-án 3 ó rako r. (Az időpont az eltolódó tanévkez
dés miatt változott.)

Most kaptuk a hírt Floridából, hogy Paul Dirac özvegye, Wigner 
Jenő húga, Wigner M argit augusztus elején elhunyt.

TISZA LÁSZLÓ KÖSZÖNTÉSE 95. SZÜLETÉSE NAPJÁN
Tisza László 1907. július 7-én született Budapesten. Tanulmányait 

Budapesten kezdte, Göttingában fejezte be, majd Harkovban, Párizsban 
dolgozott, most a Massachusetts! Műegyetem (MIT, Cambridge, Massa
chusetts, USA) professzor emeritusa. Számára a hélium szuperfolyé
konyságának kétkomponensű elmélete (súrlódó folyékony hélium és 
szuperfolyékony hélium) szerezte meg a világhírt. Munkatársa, jóbarát
ja volt Neumann János, Teller Ede, Wigner Jenő, Lev Landau és mások

is az új kvantummechanika megalkotói közül: közel egy időben, a 
19/20. századfordulón születtek. Tisza Lászlót most hazájában köszön
tötte az Eötvös Társulat nevében alelnökünk, Nagy Dénes Lajos az Eu
rópai Fizikai Társaság budapesti kongresszusán. Ott Tisza nagy kortár
sáról, Wigner Jenőről emlékezett meg (Fizikai Szemle 2002. novem
ber). A vele készített Távolsági beszélgetést lapunk e havi száma a 244. 
oldalon közli.

KRAUSZ FERENC MAGAS OSZTRÁK KITÜNTETÉSE
Krausz Ferenc, a Bécsi Műegyetem Fotonikai Intézetének pro

fesszora 1996-ban (34 éves korában) kapta meg az osztrák Tudomá
nyos Kutatást Támogató Alapítvány (FWF, Fond zur Förderung der wis
senschaftlichen Forschung) START-díját.

Most pedig, 2002 júliusában Geh rer miniszter úrtól a legmagasabb 
osztrák tudományos kitüntetést, a Wittgenstein-díjat vette át megosz
tatlanul, a vele járó 1,5 m illió euro összeggel. A díjazott kutatási ered

mény az extrém rövid lézer-impulzusok alkalmazása, ami egy „idő
mikroszkópot” valósít meg. Ezzel az atom belsejében követhető az 
elektron mozgása. Erről Krausz Ferenc a Fizikai Szemle 2002. januári 
számában számolt be.

Kitüntetett tanítványának őszinte örömmel gratulál az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem. Tagját kartársi tisztelettel köszönti az Eötvös Lo
ránd Fizikai Társulat.
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Újabb kínzó forró nyár köszöntött be hibakusáinkra, 
akik ötvenhét évvel ezelőtt megtapasztalták a „világ vé
gét” , ezért fáradhatatlanul dolgoznak azon, hogy béke 
legyen a Földön, mondván: „nem engedhetjük meg, hogy 
másokat is ugyanez a sors érje". Szenvedéseik késztet
nek bennünket arra, hogy a szörnyű tragédiát évente újra 
felidézzük.

Nagyon sajnálatos, de úgy tűnik, az általuk átéltek 
elhalványulnak az emberiség kollektív emlékezetében. 
Az emberek nagy többsége nem élt át atomtámadást, így 
csak nagyon bizonytalan képe van róla. Már majdnem 
teljesen elfeledték a John Hershey „Hirosima” és Jona
than Shell „A Föld végzete” című könyvében leíitakat. 
Igaz az a mondás, hogy „akik elfelejtik a múltat, kényte
lenek újra átélni”, ezért nő annak a valószínűsége, hogy 
atomfegyvereket vetnek be, nő az atomháború veszélye. 
Az amerikai nép ellen a múlt év szeptember 11-én elkö
vetett terroristatámadás óta még nagyobb a veszély. Nem 
kívánják folytatni a japán túlélők azon törekvéseit, hogy 
elvágják a gyűlölködés, az erőszak és a megtorlás lánco
latát. Ma az uralkodó gondolkodásmód az, hogy „majd 
megmutatjuk nektek” és „én vagyok az erősebb”. Ennek 
a filozófiának Afganisztánban, a Közép-keleten, Indiában 
és Pakisztánban túlnyomórészt nők, gyermekek és öre
gek az áldozatai -  azok, akik nem képesek megvédeni 
magukat.

Kennedy elnök azt mondta: „A világbéke nem jelenti 
azt, hogy mindenki szereti a szomszédját, csak annyit 
jelent, hogy kölcsönös toleranciával éljünk együtt.” A 
toleranciából következik, hogy mindannyian ragadjuk 
meg a legkisebb lehetőséget is az együttműködésre, épít
sünk egy közös, fényesebb jövőt az emberiség családja 
számára. Ezt értjük a megbékélésen. Ennek a szellemnek 
semmi köze a múlt megítéléséhez. Legyünk nyitottak az 
emberi tévedések iránt, törekedjünk arra, hogy ezeket a 
jövőben elkerüljük. A múlt lelkiismeretes vizsgálata és 
megértése életfontosságú, éppen ezért támogattuk a világ

Az atombomba-támadás 57. évfordulóján a támadást túléltek, a hibciku- 
sák nevében Hirosima polgármestere ezzel a felhívással fordult a világ 
népeihez. Fordította Menczel György

főiskoláin és egyetemein a „Hirosima-Nagaszaki béketa
nulmányok” (Hiroshima-Nagasaki Peace Study) előadá
sok bevezetését.

A népek „szellemi otthonában" Hirosima gondozza az 
Emlékezés Erdejét, ahonnan a Megbékélés és Humaniz
mus Folyója ered, ehhez kapcsolódik az Ész, a Lelkiisme
ret és az Együttérzés, mint olyan hajók, amelyek a Re
mény és a Jövő tengere felé vitorláznak.

Nagyon szeretném, ha Bush elnök ellátogatna Hirosi
mába és Nagaszakiba, sétálna az erdőben és hajózna a 
folyón. Nagyon szeretném, ha találkozna a múlttal, és 
saját szemével győződne meg, hogy a felhalmozott atom
fegyverek mit tartogathatnak számunkra. Az Egyesült 
Államok kormányának nincs arra joga, hogy a többiekre 
ráerőltesse a „Pax Americana”-t, és egyoldalúan határoz
za meg a világ sorsát. A világ népeinek joga, hogy ne 
követeljenek tőlük „áldozatot, meghallgatás nélkül” .

A japán alkotmány 99. cikkelye leszögezi, hogy „az  
uralkodó, a régens, az állam miniszterei, a parlamenti 
tagok, a bírók és minden köztisztviselő köteles tiszteletben 
tartani és megtartatni az Alkotmányt”. A japán kormány
nak van egy különleges szerepe: ne engedje meg, hogy 
Japán „normális állam” legyen, azaz „más nemzetek mintá
jára” háborút kezdeményezzen. A japán kormány köteles 
lemondani az atomfegyverekről és a háborúról! Továbbá a 
kormány felelős azért, hogy fennmaradjon az emlékhe
lyek, a Hirosimáért és Nagaszak.iért mondott imák tisztele
te az egész világon -  különösen az Egyesült Államokban, 
és igyekezzen a jövő gyermekei érdekében a háborút 
megakadályozni. Első lépésünk az legyen, hogy alázattal 
figyeljünk a hibakusák szavára. Támogassuk őket, különö
sen az óceán túlsó partján élőket, hogy teljes biztonság
ban hallathassák hangjukat, békeüzenetüket.

Mi, Hirosima polgárai, emlékezve az 57 évvel ezelőtt 
történtekre, tiszteljük a kollektív emberi emlékezetet, és 
megfogadjuk: minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, 
hogy a „béke és humanizmus évszázada” jöjjön el, szív
ből imádkozunk azért, hogy az atombomba áldozatai 
békében nyugodhassanak.

Tadatosi Akiba 
Hirosima város polgármestere
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F i z i k a i  S z e m l e
MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT

A Mathematikai és Természettudományi Értesítőt az Akadémia 1882-ben indította 
A Mathematikai és Physikai Lapokat Eötvös Loránd 1891-ben alapította

LM. évfolyam 9. szám 2002. szeptember

TESTRESZABOTT UNIVERZUM Heinz Oberhummer 
Bécsi Műegyetem

A 20. század fizikájának egyik legfontosabb felisme
rése a makrokozmosz (a csillagok, galaxisok, galaxis
halmazok, a Világmindenség) és a mikrokozmosz (az 
atommagok, elemi részek) szoros kapcsolata. A nukleá
ris asztrofizika (a csillagászat, az asztrofizika és a magfi
zika közös interdiszciplináris tudományága) megállapí
tása szerint

-  az atommagok főleg a korai Univerzumban, továb
bá a csillagok belsejében (nukleoszintézis révén) jöttek 
létre,

-  a csillagok az atommagok „elégetése” (fúziója) útján 
termelnek energiát

A csillagok evolúciója

A csillagok -  csakúgy, mint az élőlények -  megszület
nek, valameddig elélnek, majd meghalnak. Élettartamuk 
millió-milliárd évnyi nagyságrendű.

-A zo k  a csillagok, amelyekre a hidrogénatommagok 
fúziója (hélium magokká) jellemző, a „fő sorozathoz” 
tartoznak.

-  A csillagok belsejében a különböző elégési folyama
tok a csillagmag körül különböző sugarú, illetve vastag
ságú „égető” rétegekben zajlanak. A hidrogénfúziót köve
tő fázisban a csillagok kitágulnak, vörös óriásokká vál
nak. A mi Napunkból hozzávetőleg 5 milliárd év múlva 
szintén vörös óriás lesz.

-  A vörös óriásokban azután héliumatommagok fuzio
nálnak el szén- és oxigénmagokká.

A За-reakció

A jelenlegi Univerzum szén-atommagjainak döntő 
része a vörös óriásokban végbemenő héliumfúzió termé
ke. Ezen Зос-reakció (más néven Salpeter-reakció) két 
lépésben megy végbe:

Előadás a II. Nemzetközi Radiológiatanítási Műhelyen, Debrecen, 2002. 
augusztus 23.

(1) а  + a  8Be. А 8Ве instabil, élettartama rendkívül 
rövid, újra 4He-ra disszociál.

(2) 8Be + а  —»12C + y. Ezen második reakció sebességét 
döntő mértékben a l2C atommagnak a küszöbhöz igen 
közeli rezonáns energiaszintje szabja meg. Éppen ezéit a 
Salpeter-reakció sebessége rendkívül érzékenyen függ a 
magerők intenzitásától és azok hatótávolságának értékei
től, illetve változásaitól.

2. ábra. A 3ot-reakció

hélium
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1. ábra. Héliumfúzió vörös óriásokban



magerők változása, %-ban

3. ábra. A szén (О) és az oxigén (X) X/Xmtós relatív gyakorisága a magerők és Coulomb-era 
változásának függvényében a) könnyű csillagokban, b) közepes csillagokban, illetve c) 
nagytömegű csillagokban. A magerők +0,5%-nyi és a Coulomb-erő +4%-nyi változási inter
vallumán kívül az Univerzumunkban találhatótól már 2-3 nagyságrenddel kisebb hozamok 
adódnának.

A Salpeter-folyamat 
finomhangolása

Vajon min múlik az Univerzum alkal
massága a szénatom-alapú élet feltételei
nek biztosítására? A feleletet egyrészt a 12- 
nukleonos képződményekre vonatkozó 
magfizikai számítások, másrészt a vörös 
óriások fejlődésére vonatkozó csillagászati 
adatok alapján az alábbiakban adjuk meg:

- A  szén és az oxigén termelését a 
magerők ±0,5%-nyi, valamint a Coulomb- 
erő ±3%-nyi módosulása már döntő mér
tékben befolyásolják.

-Ugyanezek a változások egyébként 
a könnyű kvarkok tömegét, továbbá a 
Higgs-vákuum várható értékét és tömeg
paraméterét is „hangolják” ±l%-nyira.

Találkozó Cambridge-ben

A 2001. év augusztus 29-e és szeptember 1-je között 
megtartott összejövetelen mintegy 30 kozmológus, aszt- 
rofizikus, mag- és részecskefizikus két kérdés megvitatá
sát tűzte napirendre:

1) Az élet (keletkezése és fennmaradása) szempontjá
ból mennyire alkalmasnak (beállítottnak, behangoltnak, 
antropomorf terminológiában: „testreszabottnak”) tekint
hető a mi Univerzumunk?

2) Leszármaztatható-e ez a „testreszabottság” egyet
len végleges Minden Dolgok Elméletéből (Theory of 
Everything), avagy helyesebb-e az az alternatív elkép
zelés, miszerint a mi Univerzumunk csak egyike azon 
sokszámú univerzumnak, amely közül ez épp „életre- 
szabott”?

Ami a 3oc-reakciót illeti, az összejövetel m unká jában  
résztvevők döntő többsége úgy vélte, hogy ez figyelemre 
méltó példája az Univerzumunk „életreszabottságának”. 
Ugyancsak többségi egyetértéssel fogadták azt a sejtést, 
miszerint Univerzumunk csak egyike az univerzumok 
(tehát helyesebben: „multiverzumok”) sokaságának.

Összefoglalás

-  Úgy tűnik, hogy a 3a-reakció finomhangoltságában 
az Élet, a csillagok, az atommagok és az elemi részecskék 
szoros kapcsolata jut kifejezésre,

-  Még nem világos, hogy az „életbarát” finomhangoltság 
kiadódik-e (levezethető-e) egy majdan megfogalmazható 
Minden Dolgok Elméletéből, vagy pedig az ilyen (életba
rát) végleges elméletek néhány fizikai paraméterének fino
man bevallott értéke csak egyike egy nagyobb, illetve foly
tonos univerzumhalmaz különböző paraméterértékeinek.

A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁSRÓL
Egy meteorológus kutató szemszögéből

Mika János
Országos Meteorológiai Szolgálat

A Parlament 2002 júliusában elfogadta a 49/2002. szá
mú Országgyűlési Határozatot, ami a Köztársasági Elnök 
úr ellenjegyzése nyomán egyet jelent az ENSZ Éghajlat
változási Keretegyezményben Részes Felek Konferenciá
jának 1997. évi harmadik ülésszakán elfogadott Kiotói 
Jegyzőkönyvhöz történő csatlakozással. Néhány részlet a 
Határozatból:

„Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményét az 
ENSZ 1992-ben fogadta el, és Magyarországon az 1995. 
évi LXXXII. törvény hirdette ki. A Éghajlatváltozási Keret
egyezményhez kapcsolódóan a Részes Felek. Konferenciá
ja  1997-ben fogadta el a Keretegyezményt kiegészítő Kio
tói Jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Jegyzőkönyv). Az 
éghajlat esetleges megváltozása napjaink, egyik legidősze
rűbb világgazdasági kérdése. ... Az üvegházhatású

gázok légköri felhalmozódását csak. világméretű összefo
gással lehet megakadályozni. E felismerés vezetett el a 
környezetvédelmi világegyezmények kidolgozásához, az 
Éghajlatváltozási Keretegyezmény elfogadásához és a 
Jegyzőkönyv megszületéséhez.

Az Éghajlatváltozási Keretegyezményt kiegészítő Jegy
zőkönyv keretében az OECD államok, valamint az átala
kuló gazdaságú országok arra vállaltak kötelezettséget, 
hogy az elkövetkezendő 10-12 év során kibocsátásaikat 
átlagosan 5%-k.al csökkentik. Az egyes államok, kötele
zettségei eltérőek, Magyarország a kibocsátások. 6%-os 
csökkentését irányozta elő. A Jegyzőkönyv azonban nem 
pusztán a széndioxid-kibocsátás csökkentésére állapít 
meg kötelezettséget, hanem a hat üvegházhatású gáz 
együttes nettó kibocsátására, a nettó üvegházgáz poten
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ciálra vonatkozik. A Jegyzőkönyv szellemében tehát a 
hazai klímavédelmi törekvések célja az, hogy a magyar- 
országi nettó üvegházgáz potenciál 2008-2012 közötti 
időszakban legalább 6%-k.al alacsonyabb legyen, m int a 
viszonyításul választott 1985-1987-es időszakban. ”

Az alábbi tanulmányban azt próbáljuk bemutatni, 
hogy az ismeretek és bizonytalanságok alapján mennyire 
indokolt a fenti világméretű -  noha a klímaváltozás korlá
tozásában csak kezdeti lépést jelentő -  intézkedés szük
ségessége, milyen a tudományos megalapozottsága. írá
sunkban áttekintjük az éghajlat változásában szerepet 
játszó külső tényezőket, s ezek várható alakulása nyomán 
előrejelzett globális változásokat. Bemutatjuk, hogy az az 
eszköztár, amiken az előrejelzések alapulnak, kellően 
képes-e reprodukálni az elmúlt másfél század globális 
éghajlati hullámzásait, változását. Végül felvázoljuk, hogy 
miként alakulhat hazánk éghajlata a melegedéssel párhu
zamosan, ha feltételezzük, hogy a két térskála között a 
múltban fennállt -  hazai kutatások keretében feltárt -  
kapcsolatok érvényesek maradnak a jövőben is.

❖
Környezetünk állapota szempontjából az éghajlat egy

szerre erőforrás és kockázat. Az éghajlat erőforrás, mert a 
nap- és esetleg a szélenergia, illetve a hőmérsékletnek az 
év jelentős részében kellemes, fűtést vagy hűtést nem 
igénylő volta olcsóbbá tesz számos gazdálkodási mozza
natot, ami a környezetterhelés szempontjából is kedvező. 
Ugyanakkor az éghajlat számos kockázatot is hordoz, 
amelyek a mi földrajzi szélességünkön főleg az éghajlati 
elemek és jelenségek időbeli változékonyságával függ
nek össze. Gondoljunk a forgószelekre, villámcsapások
ra, vagy a hirtelen nagy csapadék okozta árvizekre, de 
ugyanígy az évtizedes összehasonlításban kimutatható, 
lassúbb változásokra, vagy a jégkorszakok ciklikus meg
jelenésére.

Az éghajlat fontos sajátossága, hogy fő jellemzőit csak 
részben alakítják a helyi vagy regionális fizikai-földrajzi 
feltételek. Ennél általában nagyobb szerepet játszik a 
légkörzés teljes földi, de legalábbis északi félgömbi rend
szere. Márpedig e két utóbbi éghajlat-alakító tényező 
szövevényes, nemlineáris differenciálegyenletek rendsze
rével leírható rendjét az utóbbi évtizedekben egyre erő
sebben veszélyezteti a globális felmelegedés.

Ez még akkor is így van, ha az elmúlt évek tragikus 
árvizei, aszályai, sőt egyedi forgószelei nyomán világszer
te gyakran elhangzik az (a ma még nem kielégítően bizo
nyított) állítás, hogy ezek az időjárási anomáliák már a 
klímaváltozás következményei (előjelei) volnának. Mint 
ezt a továbbiakban kifejtjük, a klímaváltozás alakulásáról 
paradox módon annál bizonytalanabb a tudásunk, minél 
rövidebb élettartamú és minél kisebb térbeli kiterjedésű 
időjárási jelenségről van szó. Ebben az értelemben időjá
rásnak tekintjük a légkör fizikai állapotjelzői, illetve 
szubsztancia-áramai (például napsugárzás, csapadékin
tenzitás) pillanatnyi éltékeinek egymás utáni sorozatát 
néhány óra, pár nap távlatban. Az éghajlat ezzel szem
ben az állapotok statisztikai összessége anélkül, hogy az 
egymásra következésre különösebben kíváncsiak len
nénk. (Ezt is csak statisztikai jellemezőikkel, például 
autó- és keresztkorrelációkkal vesszük figyelembe.)

Az időjárás előrejelzéséhez a légkör három alapvető 
fizikai mennyisége, a (komponensenkénti) tömeg, az im
pulzusmomentum és a termodinamikai energia megmara
dásának törvénye nyújt tudományos alapot. Az e törvé
nyeket megfogalmazó parciális differenciálegyenlet-rend
szer a forgó Földön, az egyenlőtlen kontinenseloszlás és 
besugárzási viszonyok mellett, nem rendelkezik értelmez
hető analitikus megoldással. Ennek ellenére az időjárás 
előrejelzése -  itt is a legkisebb és legrövidebb élettartamú, 
egyben legveszélyesebb képződmények kivételével -  nu
merikus módszerekkel igen sikeresen fejlődik. Mindenna
pi operatív rendszerben ma már öt napon túl is pontosab
ban tudjuk megmondani az elkövetkező időjárást, mintha 
csak a sokévi átlagból indulnánk ki, vagy abból, hogy 
minden nap időjárása olyan, mint az előző napé. (Pedig 
ez a világ sok helyén és több évszakban nem is olyan 
rossz közelítés. Csak éppen akkor életveszélyes, akár szó 
szerint is, amikor az időjárás változik!)

Természetesen az éghajlatot is ugyanazok a fizikai tör
vények kormányozzák, mint az időjárást. Az éghajlat fejlő
dése azonban már biztosan nem számolható előre a lég
kört körbevevő további közegek, vagyis az óceánok, a szá
razföldek, a krioszféra (szilárd halmazállapotú víz) fizikájá
nak bekapcsolása nélkül. Sőt, ide kell értenünk a bioszféra 
azon folyamatait is, amik például a fényvisszaverő-képes
ség, a párolgás, vagy akár a felszínközeli határrétegben a 
dinamikai érdesség paramétereit befolyásolják. E folyama
tok már kilépnek a fizika hagyományos keretei közül, 
csakúgy, mint az a sokféle kémiai reakció, amik a légkör 
összetételének hosszú-távú alakulását -  a kibocsátások 
gazdasági, technológiai kérdései mellett -  vezérlik.

Mindez megnehezíti az éghajlat determinisztikus elő
rebecslését, s emiatt tulajdonképpen nem lehetünk bizto
sak benne, hogy tudásunk mai szintjén biztosan jól be
csüljük-e akár a földi átlagban várható melegedést is. 
Ugyanakkor (a globális klímamodellekben eddig végzett 
valamennyi kísérlet szerint) a várható üvegházgáz- és 
aeroszolkoncentrációk igen széles sávjának bármelyik 
változata esetén, az éghajlat fokokban kifejezhető válto
zás, melegedés előtt áll. Minden számítás tehát arra utal, 
hogy e gázok légköri töménységének várható jövőbeni 
alakulása emelni fogja a Föld átlaghőmérsékletét. Sőt, a 
tapasztalati „bizonyítékok ma mérlegelhető egyensúlya” 
alapján úgy tűnik, hogy már eddig is kimutathatóan 
megemelte.

Ezért a tudományos közösségek erőfeszítéseket tettek 
a klímaváltozás perspektívájának pontosabb behatárolá
sára, majd arra, hogy megnyíljon az út a melegedés glo
bális korlátozására. E folyamat egyik állomása volt (még 
1988-ban) az ENSZ égisze alatt a Klímaváltozás Kormány
közi Testületé (Intergovernmental Panel on Climate 
Change, IPCC) létrehozása, amely időről időre összefog
lalja a problémakör tudományos vonatkozásait. A leg
utóbbi, Harmadik Helyzetértékelő Jelentés tematikus 
kötetei (Tudományos alapok; Hatások és alkalmazkodás; 
Korlátozás) 2001-ben láttak napvilágot, majd még abban 
az évben a három témakört a nyilvánosság és a döntés
hozók számára egybefogó, negyedik kötet is készült. (A 
több-ezer oldalas Jelentés és a kötetek összefoglalói meg
találhatók a www.ipcc.ch internet-címen.)
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1. táblázat

A legfontosabb üvegház-gázok és n é h á n y  je llem zőjük

CO, CH, n 2o CFC-11 HCFC-22

Kezdeti koncentráció 
(1750-ben)

278 ppm 700 ppb 275 ppb Nulla! Nulla!

Koncentráció 1998-ban 365 ppm 1745 ppb 314 ppb 268 ppt 132 ppt

Eddigi elsődleges 
sugárzási hatás

1,46 W  ni"’ 0,48 W m"2 0,15 W m -2 0,07 W m '2 0,03W m'2

Koncentráció
növekedés

1,5 pprn/év 
0,4%/év

7 ppb/év 
0,4%/év

0,8 ppb/év 
0,03%/év

-1,4 ppt/év 
-0,5%/év

5 ppt/év 
+4%/év

Légköri élettartam (év) 50-200 8-12 120 45 12

Globális Melegítő 
Potenciál (100 év)

1 23 296 4600 1700

Megjegyzések: 1 ppm = IO“6; 1 ppb = 10''’; 1 ppt = 10'12 térfogat-arány 
Az antropogén halogénezett szénhidrogének száma több, m int 100.

Az éghajlatváltozás hatótényezői
A légkör üvegházhatása

A légkör üvegházhatásának antropogén erősödése 
miatt a jövő század közepére a Föld hőmérséklete maga
sabbra emelkedhet, mint a történelem során valaha. Ezért 
olyan üvegházgázok bizonyított emelkedő tendenciája a 
felelős, mint elsősorban a szén-dioxid (C 02), a metán 
(CH4), a dinitrogén-oxid (N20 ) és a halogénezett szén- 
hidrogének. E gázokon (1. táblázat) keresztül a Nap 
sugarai szinte zavartalanul lejutnak a felszínre, de az 
onnan kiinduló, nagyobb hullámhosszú energia egy ré
szét e gázok (továbbá a felhők és a vízgőz) elnyelik és 
visszasugározzák a felszín irányában. A légkörnek ez az 
üvegházhatása már ma körülbelül 30 °C-kal emeli a hő
mérsékletet.

Az emberi tevékenység éghajlat-módosító hatásának 
veszélyességét fokozza, hogy az üvegházgázok többsé
gének igen hosszú a légköri tartózkodási ideje (1. táb
lázat). A metán már 8-12 év után kikerül a légkörből, 
de a legfontosabb freonfajták csak 10-200, a dinitrogén- 
oxid mintegy 120 év elteltével bomlik el a légkör fel
sőbb rétegeiben. A légkört antropogén eredetű többlet
ként terhelő szén-dioxid molekulák akár 200 évet is e 
közegben tartózkodhatnak, mielőtt azokat az óceán, 
vagy a bioszféra elnyelné. (Ha a szén-dioxid molekulák 
forrása nem haladná meg folyamatosan a nyelők kapa
citását, vagyis a koncentrációnövekedés helyett egyen
súly állna fenn, akkor ez az élettartam is csak körülbelül 
egy évtized volna.)

A hosszú élettartam következménye, hogy e gázok 
koncentrációja a Föld területén közel egyenletes, hiszen 
van idő arra, hogy a légáramlás azokat az ipari és lakos
sági forrásoktól távoli területekre is eljuttassa. Egy másik, 
súlyos következmény, hogy a koncentrációk csak évtize
des, évszázados késéssel követik a kibocsátás időbeli 
dinamikáját. Vagyis, ha valamikorra az emberiség képes 
is lesz megállítani a légköri üvegházhatást fokozó gázok 
kibocsátásának növekedését, a korábbi kibocsátások 
következményeit az utókor akkor is még hosszú időn át 
tapasztalni fogja. Sőt, minthogy a legtöbb ilyen gáz kibo

csátása ma meghaladja a nyelők kapa
citását, a kibocsátás szinten maradása 
is még emeli a koncentrációkat.

Az 1. táblázat utolsó sorában szám
szerűsített Globális Melegítő Potenciál 
azt mutatja meg, hogy 1 kg gáztöbblet 
légkörbe kerülése adott időtartam (100 
év) alatt összesen hányszor erősebb 
sugárzási hatást fejt ki, mint 1 kg szén
dioxid. Az időtartam meghatározásá
nak az a jelentősége, hogy így figye
lembe vehető a légköri tartózkodási 
idők közötti eltérés.

Látható, hogy a bemutatott gázok 
mindegyikének nagyobb a potenciális 
melegítő képessége, mint a szén-dioxi- 
dé. (Ez minden további ismert antro
pogén üvegházgázra fennáll.) Két meg

jegyzést azonban hozzá kell fűznünk; Az egyik az, hogy az 
éves metán-kibocsátás világszerte egy nagyságrenddel, míg 
a többi gáznál még további nagyságrendekkel kisebb, mint 
a szén-dioxidé. A másik megjegyzés, hogy ezek az arányok 
azért is ilyenek, mert a légköri koncentrációk több nagy
ságrenddel eltérnek, vagyis minden új molekula sugárzási 
hatását viszonylag sok szén-dioxid árnyékolja, míg ugyan
ez a hatás többi gáznál sokkal gyengébb.

A számítások szerint az a változás, amely a légköri 
energia-háztartásban az ipari forradalom kezdete óta az 
üvegházgázok koncentrációjának növekedése miatt be
következett (2. táblázat), a légkör alsó rétegeinek ener
giabevétele tekintetében, megközelíti a 2,5 Wm~2-t, és -  
az eddigi kibocsátási tendenciák folytatódásával -  a szá
zad közepére elérheti a 5 Wm"2-t, a század végére pedig 
a 9 W m-2-t (IPCC, 2001).

2. táblázat

A kü lö n fé le  antropogén és természetes ég h a jla ti kényszerek  
becsült elsődleges sugárzási hatása a term észetes állapot 

(k ö rü lb e lü l 1750) óta.

Elsődleges 
sugárzási hatás 

W m-2

Bizonyosság
mértéke

c o 2 +1,46 M

CH, +0,48 M

n 2o +0,15 M

Összes CFC, HCFC +0,34 M

Troposzférikus ózon +0,35 K

Sztratoszférikus ózon -0 ,1 5 K

Direkt összaeroszol -0 ,5 0 A

Direkt ásványi aeroszol - 0 ,6  -  +0,4 IA

Indirekt aeroszol 0 -  -2 ,0 IA

Repülési csík +0,04 IA

Földhasználat -0 ,2 IA

Napállandó +0,3 IA

Megjegyzés. A bizonyosság esetében: M -  magas, K -  közepes, A -  ala
csony, IA -  igen alacsony.
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Az eddigi változásból a szén-dioxid +1,46 W ir f2, a 
metán +0,48 W n f 2, a dinitrogén-oxid +0,15 W n f2 míg a 
freonok +0,34 W n f2 sugárzási kényszerért felelősek. E 
számok tulajdonképpen csekélyek a Nap által a földi 
éghajlati rendszerbe sugározott 240 W n f2-rel szemben, 
ám ebből nem a hatások jelentéktelensége, hanem -  mi
után nem elhanyagolható hőmérsékletváltozást okoz
nak -  inkább az éghajlat jelentős érzékenysége követ
kezik.

Táblázatunk feltünteti az üvegházgázok mellett más 
hatások elsődleges sugárzási következményeit is. A kö
vetkező két pontban ezekre térünk ki.

További antropogén éghajlat-módosító hatások

Az éghajlatunkat befolyásoló antropogén hatások kö
rébe immár bele kell érteni az aeroszolokat (por, korom, 
szulfátok, homok, tengeri sók stb.) is, amelyek a napsu
gárzás egy részét visszaverik, illetve a magasabb légréte
gekben elnyelik, ezáltal a felszínre érkező sugárzás
mennyiség csökkenését okozzák, s ily módon az üveg
házhatással ellentétes hatást váltanak ki. Az antropogén, 
elsősorban szulfát-aeroszolok ugyanakkor megváltoztat
hatják a felhőzet szerkezeti és sugárzás-átviteli jellemzőit 
is, ami áttételesen ugyancsak klímaváltozást jelentene. A 
légkör aeroszoltartalmát a térfogati koncentráció, a ké
miai összetétel, a részecskék alakja és méret szerinti el
oszlása együttesen határozza meg.

A légkör e cseppfolyós és szilárd alkotórészei az el
múlt évtizedekben -  különösen az iparosodott területe
ken és azok tágabb környezetében -  jelentősen gyengí
tették az üvegházgázok okozta felmelegedést. Az aero
szolok egy része ugyanakkor el is nyeli a sugárzást, ami 
melegítő hatást okoz. Az aeroszolok légkörbe kerülésé
vel közvetlenül összefüggő, direkt hatás (sugárzásszórás 
és -elnyelés) összességében hűtő hatású.

Az aeroszolok egy része emellett módosíthatja azt, 
hogy a felhők víztartalma hány víz- vagy jégcseppen he
lyezkedik el. Ez az indirekt hatás szintén korlátozza a 
felmelegedést, de -  az aeroszolok fenti, direkt hatásához 
hasonlóan -  területileg nagyon egyenetlen mértékben. 
Ennek oka, hogy a troposzférikus aeroszolok légköri 
tartózkodási ideje csupán néhány nap, vagy hét, ami alatt 
nincs idejük a forrásoktól (városok, ipartelepek) távol 
egyenletesen elkeveredni.

A. felszín állapotának változása globális átlagban nem 
okoz számottevő klímaváltozást, noha regionális hatása -  
akár az éghajlatra, de még inkább más szférákra, az öko
lógiai egyensúlyra -  jelentős lehet.

A növényzet szerkezetének megváltozása főként a 
szubtrópusi térségben ér el nyugtalanító mértéket. E kör
zetekben az éghajlat instabil, bizonyos időszakokban 
sivatagi jellegű, máskor viszont lehetővé teszi fejlett sza
vannanövényzet kialakulását. Csakhogy ezekben az 
években az ember helytelen mezőgazdasággal, a felsza
porodó állatállomány pedig a növényzet lelegelésével 
kizárja, hogy a szavannanövényzet tartósan fennmarad
jon. A másik veszélyforrás a trópusi övben végbemenő 
nagyarányú, évente Belgium területének megfelelő mér
tékű őserdőpusztítás. Ennek elsődleges éghajlati követ

kezménye ugyancsak a hasznosított felszín nagyobb 
fényvisszaverő-képessége az erdőéhez képest.

E változások elsősorban a felszín fényvisszaverő-ké
pességét (albedóját) módosítják. A növénnyel borított 
felszín annál kevesebb energiát ver vissza, annál többet 
nyel el és fordít az alsó légrétegek melegítésére -  főleg a 
turbulens átkeveredés mechanizmusa útján -  minél dú- 
sabb a vegetáció és nedvesebb a talaj. Például a trópusi 
erdők csak 15-20%-ot, míg a csupasz homok, szavanna 
körülbelül 35%-ot ver vissza. Globális átlagban az eddigi 
változások mértéke körülbelül -0,2 W r r f2, vagyis nem 
elhanyagolható mértékű a hűtő hatás.

Egy további lehetséges hatás, az antropogén hőterme
lés lokális következményei városi hőszigethatás néven 
régóta ismeretesek a meteorológiában. A városok belte
rületén bizonyos időjárási helyzetekben több fokkal me
legebb van, mint a peremkerületekben és ez a különbség 
hosszabb idő átlagában is megmutatkozik. Más meteoro
lógiai elemekben is megfigyelhetők hasonló eltérések és 
-  kedvező körülmények között -  önálló zárt cirkuláció is 
kialakulhat. Jelenleg földi átlagban az antropogén hőter
melés mintegy lO^-szerese a felszínen elnyelt napsugár
zásnak, tehát ma még elhanyagolható mennyiség. Ugyan
akkor bizonyos nagyvárosokban már megközelítik a földi 
átlagban elnyelt napsugárzást.

Az antropogén hőtermelés jövőbeni alakulásának 
becslése szerint a teljes kibocsátás a század közepére 
akár egy nagyságrenddel is megnőhet. Ha ez a többlethő 
egyenletesen oszlana el a Földön, akkor valószínűleg 
sem regionális, sem globális léptékben nem kellene je
lentős hatásával számolni (az IPCC 2001. évi jelentése 
sem teszi). A hőforrások azonban az iparilag fejlett orszá
gokban koncentrálódnak, de az erős koncentráltság az 
általános légkörzés módosulását okozhatja, és a kérdéses 
régiókban az éghajlat lényeges módosulásához vezethet.

Természetes éghajlati kényszerek

A természetes éghajlati kényszerek az elmúlt évszáza
dokban befolyásolták a globális éghajlatot. Hatásuk azon
ban a feltételezett több fokos változások mellett egyre 
inkább másodlagossá válik. A naptevékenység a Nap su
gárzásának időbeli ingadozását, esetleg lassú változásait 
jelenti, amely a látható sugárzás tartományában évtizedes 
időskálán 0,1%-os nagyságrendű. Számos statisztikai vizs
gálat mutatott ki a különböző meteorológiai idősorokban 
olyan periodicitást, melyek a napsugárzás intenzitásában, 
illetve a Nap felszínén lejátszódó jelenségekben is megta
lálhatók. Nem kevés vizsgálat ugyanakkor e periódusok 
hiányáról számol be. Ugyancsak kevéssé tisztázott a Nap
klíma kölcsönhatások fizikai mechanizmusának a kérdése.

A napállandó fluktuációjának idősora, amelyben a 
néhány tized W m '2 értékű, a Nap 11 éves ciklusát megje
lenítő ingadozások valamelyest emelkedő trendbe 
(összesen +0,3 W m-2) csoportosulnak. Ha e hipotézis 
igaznak bizonyul, akkor ez részben magyarázza száza
dunk első felének pár tized fokos melegedését (amit 
eddig inkább az üvegházgázoknak tulajdonítottunk), 
másrészt néhány tized fokos hűtő hatást fejthet ki az el
következő évtizedekben.
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Egy-egy vulkán kitörése során kén-dioxid és más, 
főleg szilárd alkotórészek kerülnek a levegőbe, amelynek 
nyomán 1-3 év időtartam során sokszorosára nő a sztra- 
toszférikus aeroszolernyő optikai vastagsága. Ehhez járul 
a kitörést követő hónapokban a még nagyobb optikai 
vastagságú vulkáni hamu is. Ez utóbbiak hetek alatt ki
ülepednek a légkörből, ám a kén-dioxid a sztratoszférá
ban kisméretű kénsavcseppekké alakulva néhány évvel a 
kitörés utánig a sztratoszférában marad. A vulkánkitöré
sek elsődleges hatása a felszínre érkező rövidhullámú 
sugárzás gyengülésében jelentkezik. A sugárzási hatások 
eredményeként a felszín közelében csökken, a sztratosz
férában (körülbelül 20 km magasságban) viszont emelke
dik a hőmérséklet.

A régebbi vulkánkitörések hatásainak utólagos re
konstruálási lehetőségei kimerülni látszanak, de az 
újabb kitörések szétterjedésének és hatásainak megfi
gyelése jelenleg is intenzíven folyik. A legutóbbi nagy 
erejű kitörés (Mt. Pinatubo, 1991. június) például -  az El 
Chichon 1982. évi kitöréséhez hasonlóan -  a vártnál 
kisebb, csupán 0,2 °C-os csökkenést hozott a globális 
hőmérsékletben. A vulkánmentes időszaknak ugyanak
kor néhány tized fokkal magasabb átlaghőmérséklet 
felel meg. A vulkánosság tehát, mint időben szporadi- 
kus hatás, hosszabb idő átlagában kevéssé befolyásolja 
majd a jövő éghajlatát.

Az éghajlati rendszer belső változékonysága

A légkör, a szárazföldek, az óceánok, a bioszféra és a 
szilárd víz (krioszféra) alkotta éghajlati rendszer egyike a 
valaha modellezett legbonyolultabb, nem lineáris rend
szereknek. A rendszer fontos méretskálái térben a felhő
fizikai folyamatok milliméteres léptékétől az Egyenlítő 
hosszáig; időben a másodpercnyi élettartamú mikrotur- 
bulenciától a sok száz éves óceáni vízkörzésig tartanak 
(tudniillik, ha csak az ember befolyásolta jövő változásait 
kívánjuk is számszerűsíteni). Nem meglepő, hogy mind
ezt ma még egyetlen modell sem képes egymaga figye
lembe venni. A számítógépi kapacitás elégtelensége mel
lett a szélső méretskáláknál számolni keli a megfigyelő- 
rendszer korlátáiból fakadó ismerethiánnyal is.

E rendszerben, amit -  még korlátozott felbontással, 
de immár minden részrendszerére kiterjedően -  képe
sek vagyunk számítógépben modellezni, bizonyos vál
tozékonyság minden külső kényszer nélkül is ki tud 
alakulni. Globális átlagban e változékonyság (például 
szórás) elérheti a néhány tized fokot, azonban olyan 
hosszú és olyan mértékű egyirányú változás, mint ami
lyet a 20. században tapasztalhattunk, minden külső 
hatás nélkül csak igen kis valószínűséggel alakul ki az 
említett modellekben. Ha tehát elfogadjuk, hogy e mo
dellek belső változékonysága megfelel annak, ami a 
valódi éghajlatot is jellemzi, akkor az elmúlt 150 évben 
végbement változásoknak bizonyára volt valamilyen 
(antropogén vagy természetes) külső oka.

Az éghajlati rendszer belső változékonyságának jelen
sége az El-Nino, amely 3-7 évente ismétlődő jelensége 
elsősorban az alacsony földrajzi szélességeknek. Hagyo
mányosan az El-Nino (jelentése: Kisfiú, azaz Jézus) a

perui partok halászainak azon tapasztalatát jelenti, hogy 
karácsony táján a halban gazdag hideg áramlást minden 
évben hosszabb rövidebb halban szegény, meleg áramlat 
váltja fel, ami a Kisded érkezését jelenti.

Napjainkra kiderült, hogy a hideg víz felszínre töré
sének elmaradása a Csendes óceán hatalmas területein 
több (1997/98-ban például 5-6) °C-os pozitív hőmér
sékleti anomáliát okoz. E jelenség több hónapig, egy
két évig fennmarad, és alapjaiban átalakítja az egyenlí
tői térségek légkörzését. Egyes térségekben (például 
Indonéziában, Ausztráliában) szokatlan szárazság, más
hol (például Dél-Amerikában) a normálisnál sokkal 
több csapadék lép fel. Az El-Nino ellentéte a La-Nina, 
hasonló elrendezésű, de az átlagnál alacsonyabb vízhő
mérséklettel.

Az El-Nino kialakulását alkalmas matematikai model
lek segítségével ma már több hónapra előre lehet jelezni. 
A mérsékelt övben az El-Nino hatása kevésbé egyértel
mű. Szokás az El-Ninót is az emberi tevékenységnek be
tudni, azonban erre kevés a bizonyíték. Bár az utóbbi 
néhány évtizedben számuk és erősségük valamelyest 
nőtt, ez önmagában még nem biztosítja egy -  e szem
pontból -  új, más óceán-légkör kölcsönhatási állapot 
tartós megjelenését.

Ez évben jelenleg is El-Nino szakaszban vagyunk. Ez 
azonban korántsem olyan erős, mint a legutóbbi, 
1997/98-as anomália, amely sok szempontból az évszá
zad legerősebb epizódja volt.

Feltételezett katasztrófa-ugrások

Szólnunk kell két olyan hipotézisről, amelyekre nézve 
ma még tapasztalati eredményekkel is alig rendelkezünk. 
Az egyik szerint Földünk éghajlata egy nagyobb változás 
esetén közel kerülne egy kritikus elágazási ponthoz, 
amelyből a további melegedés már a maitól gyökeresen 
különböző klímába fordulna át. E feltételezett katasztró
faugrás a kezdeti klímamodellek szerint két módon reali
zálódhatna.

Az egyik lehetőség akkor lépne fel, ha az óceánok 
függőleges síkú körforgásának, az óceáni szállítószalag
nak mai rendszere lefékeződne, vagy hirtelen átalakulna. 
Ekkor ugyanis legyengülne a földrajzi szélességek közötti 
energiacsere, ami bizonyítottan utoljára a tízezer évvel 
ezelőtt, a mainál hidegebb klímájú évtizedekben fordult 
elő. Ekkor a földi klíma néhány évtized alatt több fokos 
ingásokat produkált, ami egy nagyságrenddel gyorsabb 
változást jelentene (mindkét irányban!), mint amire az 
üvegházgázok miatt számítanunk kell. Előfordulhat tehát, 
hogy a kezdeti kis melegedést hirtelen erős lehűlés, vagy 
hirtelen felmelegedés követné, vagyis teljesen prognosz- 
tizálhatatlanná válna a klíma. E szállítószalag fő motorja a 
sókoncentrációk különbsége az egyenlítői, illetve a sark
vidékeken. Márpedig a melegedés folyamatában megtör
ténhet (több, egyelőre a fontos léptékek egy részét az 
óceánban sem tartalmazó modell szerint várhatóan be is 
következik), hogy ez a különbség lecsökken. Ez maga 
után vonná a kiegyenlítődés lelassulását is.

A másik minőségi ugrás akkor következhet be, ha az 
északi félgömb tengeri jégtakarója teljesen elolvad, amire
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utoljára 4 millió évvel ezelőtt, a mainál 4-5 °C-kal maga
sabb globális átlaghőmérsékleten volt példa. Az sem zár
ható ki teljesen, hogy a várható felmelegedés miatt a tá
volabbi jövőben a nyugat-antarktiszi jégtáblát a tenger 
alatt rögzítő kapcsolat elvékonyodhat, ami azzal jár, hogy 
a jéghátság az áramlatokkal az alacsonyabb szélességek 
felé sodródva végül is elolvad. Ez az 5-7 méter szint
emelkedéssel járó olvadás azonban mai ismereteink sze
rint lassú, így e katasztrófától a következő száz évben 
talán még nem kell tartanunk.

A fenti katasztrófafenyegetések ellentettje a GAIA-bi- 
potézis, amely szerint a Föld élő szervezetei képesek len
nének a globális környezetet s benne az éghajlatot bár
mely erős éghajlati kényszerekkel szemben is a fejlődé
sükhöz szükséges optimális állapotban tartani. A legfőbb 
ellenvetés e hipotézissel kapcsolatban az lehet, hogy az 
eddig talált bio- és geofizikai önszabályozó mechaniz
musok vagy túlságosan lassúak az üvegházhatás várha
tó erősödéséhez képest (például a tengerfenéki mészkő
képződés fokozódása), vagy nem eléggé intenzívek a 
melegedés ellensúlyozásához (például az óceáni élővilág 
reakciója). Ne feledjük: a földtörténetben valószínűleg 
egyedülálló ütemű (ha nem is egyedülálló mértékű) klí
maváltozásról van szó!

Az éghajlat előrejelzése
Globális előrejelzések

A globális klímaváltozásról szóló mennyiségi előrejel
zések (IPCC, 2001) ma még csak a fenti katasztrófáktól 
mentes mennyiségi változásokat tudják számszerűsíteni. 
A figyelembe vett külső tényezők felölelik az üvegházgá- 
zokat (beleértve az ózont), a szulfát- és a széntartalmú 
aeroszolok direkt hatását, míg a többi fenti -  igen bizony
talanul prognosztizálható, illetve jórészt regionálisan na
gyon különböző -  hatótényezőt figyelmen kívül hagyják.

Az így keletkező alternatív globális prognózisok (1. 
ábra) alapvetően két ok miatt különböznek. Az egyik a 
légkör összetételének jövőbeni forgatókönyvei, amelyeket 
az IPCC legújabb átfogó jelentése összesen 11 lehetséges 
forgatókönyvbe sorolt. A legkedvezőbbtől a legerősebb 
antropogén hatásokig e forgatókönyvek szerint igen szé
les sávban változnának. Például a szén-dioxid koncentrá
ció előrebecsült értéktartománya 540 és 970 ppm közé 
esik. E tényezők és forgatókönyvek 2100-ra 4 és 9 W n f2 
közötti elsődleges sugárzási mérlegváltozással számolnak. 
(A korábbi Második Helyzetértékelő Jelentés szerint ezek 
a számok 4 és 8 W m"2 szélső értékeket mutatták, vagyis az 
öt évvel ezelőtti, teljesen más kibocsátási forgatókönyvek 
is hasonló eredményt adtak.)

A fenti energiatöbbletet a hőmérséklet emelkedése 
nagyjából kiegyenlíti, vagyis a világűrbe -  például mű
holdról érzékelhetően -  ugyanannyi energia távozik, mint 
jelenleg. (Kis eltérést okozhat, ha a klímaváltozással a fel
hőzet és a hótakaró kiterjedése is változik, s ezért a rövid- 
hullámú energiamérleg, a napsugárzásból visszavert há
nyad módosul.) Tudatos korlátozó intézkedéssel a prog
nózisok csak a CFC-kibocsátásnak a Montreali Jegyző
könyvet (1987) követően, részben már meg is valósult

1. ábra. A globális átlaghőmérséklet (a) és a tengervíz szintjének (b) elő- 
rejelzett változásai, amelyek széles sávokat képeznek az üvegházhatás 
erősödésének legújabb (A1B-B2), illetve korábbi (IS92c-e) alternatívái
ban, illetve az éghajlati rendszer egyensúlyi érzékenységének korlátozott 
ismeretében rejlő bizonytalanságok miatt. (A függőleges vonalak a hat 
referenciaként használt klímamodellben külön-külön megnyilvánuló, 
csak a kibocsátások bizonytalanságait tükröző futások szóródása.)

csökkenése terén számoltak, ami a sugárzási hatásokat év
századunk kezdetén 0,3 W m '2, a század végére 0,1 Wm~2 
mértékéig csökkentené.

A másik alternáló tényező az éghajlat külső hatásokkal 
szembeni érzékenysége. Ezt a klímamodellezés kezdetei 
óta a szén-dioxid koncentráció feltételezett megkétszere
ződése, mint állandósult állapot hatására létrejövő, 
egyensúlyi hőmérsékletváltozás mértékével szokás jelle
mezni. Az így meghatározott érték a kiválasztott, legjel
lemzőbb hat klímamodellben 1,7 és 4,2 °C között válta
kozik. (Megjegyezzük, hogy eben sincs igazán változás 
az öt évvel korábbi Helyzetértékelő Jelentésben [IPCC, 
1996] szerepelt 1,5-4,5 °C érzékenységi sávhoz képest. 
Vagyis ez elmúlt 5 év tudományos fejleményei e vonat
kozásban is alátámasztották a korábbi előrejelzések meg
alapozottságát.)

Az 1. ábra felső részén látható, hogy a legkedvezőbb 
esetben az előrejelzett változás csak 1,4 °C-os lenne a 
jövő század végéig, de ha minden rosszul alakul, akkor 
ez 5,8 °C is lehet. A korábbi, Második Helyzetértékelő 
Jelentés a 21. század végére ennél kisebb melegedéssel 
számolt. A prognózis főként a sokféle aeroszolhatás felis
merése miatt vált meredekebbé, aminek eredményeként 
az aeroszolok hűtő („antiüvegház”) hatása kevésbé egy
értelmű.
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2. ábra. A globális átlaghőmérséklet és a tengervíz szintjének előrejel- 
zett változásai abban az ideális esetben, ha a szén-dioxid koncentráció 
a ponttal jelzett évben, a megadott értéken stabilizálódik. A hőmérsék
let csak kis mértékben, a tengerszint viszont erősen nő a koncentráció
stabilizálódás utáni időszakban is! (IPCC, 1996)

A hőmérséklet változásával kapcsolatos tengerszint- 
emelkedés ugyancsak széles sávban, azaz 10 és 90 cen
timéter között alakulhat a jövő század végére. A ten
gerek átlagos szintje mindazonáltal már az elmúlt, bő 
egy évszázadban is 10-20 centimétert emelkedett, nagy
részt a már átmelegedett felső néhány száz méteres víz
réteg hőtágulása folytán. (Megjegyezzük, hogy e tenger- 
szint-emelkedés egy része korábbi vagy nem ismert 
eredetű. A vizsgált időszak léghőmérséklet-emelkedé- 
sével csak ezen érték mintegy fele függ össze közvet
lenül!)

A kibocsátás kívánatos korlátozását az energiahaté
konyság széleskörű fokozásával és az üvegházgáz korlá
tozási szerződés további bővítésével lehet elérni. A kibo
csátáskorlátozás szükséges mértékét olyan prognózisok
kal szokás megbecsülni, amelyek arról szólnak, hogy mi 
történik, ha a koncentrációk stabilizálása adott (450, 650

stb. ppm) szinten sikerül (IPCC, 1996). Az ilyen számítá
sok tanúsága szerint (2. ábra) a hőmérséklet kis mérték
ben emelkedik a stabilizálódás után is, főként, ha gyors 
az addigi emelkedés. Ha tehát ezt a mai koncentrációkra 
és az eddig végbement növekedésre vonatkoztatjuk, 
akkor azt kell mondanunk, hogy néhány tized fokos me
legedés még akkor is bekövetkezne, ha az összes üveg
házgáz koncentrációját sikerülne a mai értéken tartani. 
Ennek oka, hogy az óceánok által napjainkig elnyelt és 
tározott többletenergia elkerülhetetlenül visszahat a lég
kör melegedésére.

Még kritikusabb a helyzet az óceánok szintjének ala
kulásával a remélt stabilizáció után. Ha ugyanis nem 
elég gyors a korlátozás, akkor a mélyebb rétegekre át
terjedő hőtágulás még évszázadokkal a koncentrációk 
állandósulása után is emeli a tengerszintet (2. ábra alsó 
része)!

Ne feledjük azonban, hogy ezek az előrebecslések 
csak feltételezéseken, illetve egybecsengő, de nem telje
sen bizonyított tudományos részeredményeken alapul
nak. A forgatókönyvek bizonytalanságának fő összetevői 
a következők:

a) pontatlanul jelezhető előre e gázok jövőbeli légköri 
mennyiségének növekedési üteme;

b) nem ismerjük eléggé pontosan az aeroszolok -  el
sősorban indirekt -  hatását;

c) nem tudjuk pontosan, hogy miként változik a mele
gedést erősítő, pozitív visszacsatolást képviselő vízgőz 
mennyisége a légkörben, illetve hogyan alakul a felhőzet 
mennyisége, amelynek ellentétes előjelű sugárzási hatása 
részben ellensúlyozhatja a melegedés mértékét;

d) nem ismerjük kellő pontossággal az óceán és a lég
kör, valamint az óceán felső és mélyebb rétegei között 
végbemenő energiacsere mértékét, pedig e tényezők is 
szabályozzák az éghajlat változásának ütemét és területi 
eloszlását stb.

Igazolják-e a megfigyelések a prognózisokat?

A Föld története során globális átlagban a mainál több 
fokkal melegebb és hidegebb éghajlat is előfordult a mai
nak nagyjából megfelelő kontinenselhelyezkedés mellett. 
A körülbelül 60 millió évvel ezelőtt elkezdődött jelenkori 
jégkorszakon belüli glaciális-interglaciális váltakozás a 
mérsékelt szélességeken 6-10 °C-ot elérő, s a jéggel való 
borítottságban a mai tél-nyár különbséggel azonos nagy
ságrendű változásokat hozott.

A körülbelül hatezer évvel ezelőtti interglaciális opti
mum óta a hőmérséklet ezer évenként körülbelül fél 
fokot csökken és mintegy ötezer év múlva ismét egy hű
vös, glaciális klíma kezdete várható. E változások azon
ban két nagyságrenddel lassúbbak, mint a várható antro- 
pogén felmelegedés.

A 19. század második felétől kezdődően a Föld átlaghő
mérséklete kisebb ingadozásokkal körülbelül 0,6±0,2 °C- 
kal emelkedett. A bizonytalanság nagy része a trendbecslés 
matematikai hibája (konfidencia-intervalluma), de 0,05- 
0,1 °C-ot okozhat a ki nem küszöbölt városhatás. (Ez szin
tén melegedésre utaló, de a globális felmelegedéstől füg
getlen jelenség.)
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3 ábra A felszín közelében (2 m magasságban) hőmérővel mért léghőmérséklet (a) 
alakulása fö ld i átlagban; illetve ezer éves közvetett történeti rekonstrukció és a mű
szeres adatok együttes ábrázolása (b) az északi féltekén. A 20. századi melegedés 
szembetűnően gyorsabb a korábbi (csekély hűlést jelentő) változások üteménél.

A kapcsolt óceán-légkör modellek megjele
nése óta lehetőség van olyan kísérletek végzé
sére is, amelyek több száz, vagy több ezer 
évig futtatják a modelleket minden külső hatás 
nélkül. E futási sorok szimulálják a rendszer 
belső változékonyságát, s mutatják, hogy az 
1910-es évektől a ’40-esekig és a ’70-esektől 
máig tapasztalt melegedés, illetve a műszere
sen rekonstruálható körülbelül másfél évszá
zad igen ritkán (a modellek szerint jóval keve
sebb, mint 5% gyakorisággal) produkálnának 
a tapasztaltaknak megfelelő erősségű változást 
minden külső hatás nélkül.

Tisztázandó az is, hogy milyen a természe
tes és az antropogén, ezen belül az üvegház- 
gázok hatásainak aránya. A 4. ábrából e kér
désre a következő válasz olvasható ki: A ter
mészetes külső hatások önmagukban nem ké
pesek reprodukálni a tapasztalt változásokat. 
Viszont ugyanígy nem teljesen kielégítő a tisz
tán antropogén hatások együttesével történő 
szimuláció sem, különösen a 20. század első 
felének melegedése, majd az ezt követő lehű
lés tekintetében. Az utóbbi 150 év hőmérsék
leti trendjeit leginkább az antropogén és ter
mészetes külső tényezők együttes hatása írhat
ja le. (Az IPCC által közreadott számítások a 
teljes globális klímamodellek átlagos érzé
kenységét visszaadó, egyszerű termodinami
kai modellben készültek. A költségmegtakarí
táson túl ennek az is az oka, hogy a teljes mo
dell belső változékonyságát csak akkor lenne 
érdemes figyelembe venni, ha rendelkeznénk 
a megfelelő részletességű kezdeti állapottal is 
a 19. század második feléből!)

Ez a trend nyilvánvalóan kiemelkedik a megelőző kö
rülbelül 900 év (3. ábra). A felmelegedés tényét a felszíni 
léghőmérséklet mérései mellett több más környezeti 
elem (hótakaró, tengeri jég kiterjedés és vastagság az 
északi félgömbön, a gleccserek visszahúzódása stb.) idő
sorai is alátámasztják. Ugyanakkor nem rendelkezünk 
kellő magyarázattal arra a tapasztalatra, hogy az utóbbi 
két-három évtizedben a légkör alsó tíz km-es rétegében, 
a troposzférában miért nem mutatható ki a felszínen egy
értelmű melegedés. A Harmadik Helyzetértékelő Jelentés 
szerint az sem egyértelmű, hogy miért gyorsabb a tenger
víz szintjének eddigi 10-20 cm-es emelkedése (lásd az 
előző pontban) a múlt század közepe óta, mint amennyi
nek a hidroszféra komponenseiből, illetve a számítógé
pes óceáni modellek becslései alapján lennie kellene.

További kérdés: mennyire egyértelmű, hogy a tapasztalt 
melegedés az emberi tevékenységnek tudható be? A klíma 
tényleges (mérési hibáktól független) változása három -  
valószínűleg egymással párhuzamosan ható -  okra vezet
hető vissza. Ezek: a) az éghajlati rendszer belső ingadozá
sai (minden külső hatás nélkül); b) természetes külső té
nyezők (vulkánosság, naptevékenység stb.); c) antropogén 
hatások (üvegházgázok, aeroszolok, felszínhatás stb.).

Várható regionális és 
magyarországi változások

A globális felmelegedés problémakörének gyakorlati 
szempontból talán legfontosabb kérdése: hogyan változik 
az egyes térségek, országok éghajlata? A regionális sajátos
ságok az éghajlati rendszer belső folyamatainak késleltető 
és térbeli újraelosztó szerepe miatt ugyanis az egyes térsé
gekben nem egyszerre és nem azonos módon jelentkez
nek. Bár, mint ezt az alábbiakban érzékeltetjük, a globális 
klímamodellek térbeli felbontása, s ezáltal fizikai teljessé
ge ma még nem elegendő, az egyes térségekben megnyil
vánuló klímaváltozások megbízható behatárolására, na
gyobb, övezetes léptékben azonban kirajzolódik néhány 
egyértelmű elmozdulás a jelenlegi állapothoz képest.

A legnagyobb változás az Északi Félgömb magas szé
lességein várható, ahol a melegedés -  főleg a hideg félév
ben -  többszörösen meghaladja a globális átlag változá
sát. A mérsékelt szélességeken a cirkuláció övezeteinek 
és képződményeinek áthelyeződése miatt a változások 
előjelének több kombinációja lehetséges a kisebb térsé
gekben, főként, ha az aeroszolok területileg változó sze
repét is tekintetbe vesszük.
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4. ábra. A globális átlaghőmérséklet megfigyelt, illetve modellezett 
értékei az elmúlt évszázadban a) csak az ismert természetes tényezők;
b) csak az antropogén kényszerek (üvegházgázok, aeroszolok), illetve
c) a természetes és antropogén kényszerek hatása alatt. A történteket 
legjobban a három tényező együttese magyarázza. Csak természetes 
kényszerek esetén az utóbbi évtizedek, csak antropogén kényszerekkel 
viszont a 20. század első felének melegedése marad magyarázat nélkül.

Számos modelleredmény mutat arra, hogy a vízháztar
tás övezetes eloszlásának jelentős módosulására számítha
tunk: trópusi és arktikus területek nedvességellátottsága 
fokozódhat, egyes mérsékeltövi térségek csapadékhiány
tól szenvednének. Az éghajlatváltozás szempontjából a 
különböző földrajzi térségek eszerint más és más rizikó- 
faktorral rendelkeznek. Egyesek gazdaságának kifejezet
ten előnyös, másoknak közömbös vagy előnytelen lenne 
a klíma eltolódása egy globálisan melegebb állapot felé.

Meglehetősen vitatott kérdés az is, hogy a felmelege
déssel párhuzamosan nő-e az éghajlat változékonysága, 
illetve szélsőségessége. Egyes, főleg az átlagok tenden
ciájával összecsengő szélsőséges éghajlati események 
(árvizek, aszály, trópusi ciklonok stb.) gyakorisága és 
mértéke természetesen megnőhet, esetleg pusztán az 
„átlag” eltolódásának hatására is anélkül, hogy a változé
konyság mérőszámai módosulnának. A rendelkezésre 
álló adatok és modellkísérletek alapján ma még nem el
dönthető, hogy van-e a változékonyságban valamilyen 
eltolódás.

E fejezetben azt is összefoglaljuk, hogy mai tudásunk 
alapján a várható globális melegedés miként jelentkezik 
hazánk éghajlatában, illetve ezeknek milyen elsődleges 
hidrológiai és ökológiai hatásai lehetnek. Hazánkban a 
klímaváltozás kockázatának megítélésekor lényeges, 
hogy a Kárpát-medence a nedves óceáni, a száraz konti
nentális és a nyáron száraz, télen nedves, mediterrán 
éghajlati régiók határán helyezkedik el. E határzónában 
az éghajlati övék kisebb eltolódása is oda vezethet, hogy 
országunk átcsúszik a három hatás valamelyikének ural
ma alá.

E vizsgálatok kellő időbeli és térbeli bontású, regioná
lis éghajlati forgatókönyveket, vagyis a globális alternatí
vák megbízható helyi konkretizálását igénylik. A forgató- 
könyvek előállítása azért képez tudományos feladatot, 
mert a globális és kontinentális skálán hasonlóan viselke
dő, s emiatt hitelt érdemlő, kapcsolt óceán-légkör általá
nos cirkulációs modellek válasza e kisebb léptékekben 
már nem megbízható.

A fokozatos felmelegedést is szimulálni képes, kap
csolt óceán-légkör modellek névleges felbontása is csak 
mintegy 250 km, míg a tényleges felbontás, vagyis a való
sághűen kirajzolt, legkisebb objektum mérete ennek leg
alább négyszerese. Ez azt jelenti, hogy olyan alapvető 
csapadékhordozó képződmények, mint például a mű
holdképeken szabad szemmel is azonnal elkülönülő, 
időjárási frontok csak hosszanti mérettik szerint elég na
gyok: több száz kilométeres szélességükből a modell 
rácshálózata csak szerencsés elhelyezkedés esetén vesz 
„észre” valamit. A korlátozott felbontás tehát elsősorban 
nem azért baj, mert a kinyerhető információ térben nem 
elég sűrű, hanem azért, mert maguk a rácsponti értékek 
is torzítottak.

A 3■ táblázat számszerűen is érzékelteti, milyen hatás
sal van a klímaváltozás regionális sajátosságainak egyön
tetűségére az, hogy a változásokban szerepet játszó ki
sebb léptékű légköri képződmények fizikája a modellek
ből szükségszerűen hiányzik. Megfigyelhető, hogy a 9 
fejlett globális modell, illetve modellvariáns körülbelül 
250x250 km-es léptékre vonatkoztatott válaszaiban a 
hőmérséklet, illetve a csapadék megváltozásai közötti 
hasonlóság markánsan eltérő.

A különböző modellekben (azonos külső kényszerek 
mellett) a hőmérséklet-változások térbeli hasonlósága 
kielégítő. A korrelációs együttható, amelyik megmutatja, 
hogy a változások területi eloszlása mennyire hasonló a 
modellpárok többségében legalább 95%-os, néhány eset
ben 99%-os szinten szignifikáns. A csapadékváltozások, 
amelyeknél még fontosabbak a modellekben még nem
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3. táblázat

K ülö nb öző  globális k lím am od ellek  m egváltozás-m ezői közötti te rü le ti (p a tte rn -)k o rre lác ió  a 2021—2050, ille tve  
az 1961-1990 közötti évek összevetésében (csak az üvegházgáz-koncentrációk vá ltozn ak).

Csapadék
Hőmérséklet

CGCM1 CCSR/NIES CSIRO Mk2 ECHAM3/
LSG

GFDL_
R15_a

HadCM2 HadCM3 ECHAM4/
OPYC

DOE PCM

CGCM1 1 0,14 0,08 0,05 0,05 0,23 -0,16 -0,03 0,02

CCSR/NIES 0,75 1 0,13 0,21 0,34 0,36 0,29 0,33 0,18

CSIRO Mk2 0,61 0,71 1 0,13 0,29 0,32 0,31 0,07 0,11

ECHAM3/LSG 0,58 0,50 0,44 1 0,28 0,19 0,11 0,11 0,29

GFDL_R15_a 0,65 0,76 0,69 0,42 1 0,28 0,20 0,22 0,21

HadCM2 0,65 0,69 0,59 0,52 0,50 1 0,19 0,24 0,17

HadCM3 0,60 0,65 0,60 0,49 0,47 0,63 1 0,25 0,09

ECHAM4/OPYC 0,67 0,78 0,66 0,37 0,71 0,61 0,69 1 0,01

DOE PCM 0,30 0,38 0,63 0,24 0,36 0,40 0,44 0,37 1

Az átló alatti számok a hőmérséklet-, a felette állók pedig a csapadékváltozásokra vonatkoznak. A 99%-os szinten szignifikáns korrelációs együttha
tók vastag, a 95%-on szignifikánsak dőlt szedésben láthatók. A csapadék-változás mezői tehát nagyon eltérnek egymástól az adott globális kényszer 
hatásait 9 különböző modellváltozaton vizsgáló kísérletben!

szereplő kisebb léptékű, például felhőfizikai folyamatok, 
ugyanakkor alig hasonlítanak egymásra a különböző 
modellekben!

A globális modellek lehetőségei és a hatásvizsgálatok 
igényei közötti különbséget napjainkban a modellvála- 
szok leskálázásával szokás áthidalni. Ez az eljárás kap
csolatot teremt a globális klímamodellek megbízható, 
körülbelül kontinensnyi térbeli és évszakos időbeli lépté
kű skálái, illetve a hatásvizsgálati modellezés számára 
szükséges néhány ezer km2-es, általában napi adatsorok 
között. Ez a leskálázás azonban nem biztos, hogy egyen
értékűen helyettesíti a fizikai folyamatok explicit model
lezését. A klímaváltozás helyi hidrológiai, ökológiai stb. 
következményeinek becsléséhez és az esetleges alkal
mazkodási stratégiákhoz viszont mindenképpen szükség 
van a modellek lehetőségeinél ma még sokkal finomabb 
térbeli és időbeli bontású adatokra. Ezért a leskálázást és 
annak eredményeit -  az egzakt ellenőrzés lehetőségének 
hiányában is -  széles körben használják, szerte a világon.

A leskálázás legkomplikáltabb módja a beágyazott fizi
kai modellezés, amelynek során a Föld területének egy ki
tüntetett fontosságú részén (például Európában) egy sok
kal finomabb légköri fizikai modellt ágyaznak be egyolda
lúan a háttérmodellbe. Ekkor a finomabb modell oldalsó 
határfeltételeit a háttérmodell szolgáltatja, s a belső fizikai 
részleteket a sokkal jobb (10 km körüli) felbontású modell 
állítja elő anélkül, hogy a futási eredmé
nyek -  ellentétben a valósággal -  vissza
hatnának a nagytérségű folyamatokra.

A térbeli leskálázás statisztikai eljárá
saiban meg kell különböztetni a kis válto
zások (<1 °C globális melegedésig terje
dő) tartományát, amelyen a viszonylagos 
adatbőség lehetővé teszi a térbeli lépté
kek közötti közvetlen kapcsolatkeresést.
Az ennél nagyobb változások tartomá
nyán a közvetlen összevetésre csupán a 
melegedés mértékében ugyan megfelelő, 
de teljesen más okok miatt kialakult, pa-

leoklíma-analóg időszakokban van mód. A leskálázás 
során emiatt olyan szintetikus eljárásokra kényszerülünk, 
mint a cirkulációs típusok gyakoriságának, illetve ortogo
nális mező-összetevők együtthatóinak kombinálása felté
teles éghajlati paraméterekkel.

A térbeli leskálázás csak korlátozott (például évsza
kos) időbeli bontású becsléseket nyújthat, mert a kapcso
latok jel/zaj aránya a rövidebb időskálákon egyre kedve
zőtlenebb; a modellek cirkulációs sorozata napi bontás
ban pedig több, mint kétséges. Az éghajlati forgatóköny
vek hatásvizsgálati alkalmazása érdekében ezért időbeli 
leskálázásra is szükség van. E feladat két fázisa a maga
sabb statisztikus momentumok módosulásának (a „válto
zékonyság változásának”) becslése és a finomabb (általá
ban napi) bontású helyi adatsor statisztikus generálása.

A fenti, vázlatos metodikai áttekintés után rátérünk az 
eredményekre. A 4. táblázat összesítve tartalmazza a 
hőmérséklet és a csapadék várható hazai változásait a 
globális változások 0,5-4 °C-ig terjedő tartományán. A 
forgatókönyvek fő állítása hogy az üvegházhatás erősö
désével a hazai éghajlat szárazabbá és napfényben gaz
dagabbá válása várható, legalábbis a melegedés kezdeti, 
néhány évtizedes tartományán. Részletesebben:

A nyári /  nyári félévi hőmérséklet (előbbi a nagyobb, 
utóbbi inkább a kisebb változásra vonatkozik; 1 °C-nál 
mindkettőre van becslés) a kezdeti, 2-szeres relatív ér

4. táblázat

A hőm érséklet és a csapadék hazánkban várható változása  
adott globális melegedés esetén

Globális változás
Helyi változás

+0,5 °C +1 °C +2 °C +4 °C

Hőmérséklet: nyár/nyári félév +1,0 °C + 1,3 °C +2 °C +4 °C

Hőmérséklet: tél/téli félév +0,8 °C +1,7 °C +3 °C +6 °C

Csapadék: évi összeg -40 mm -66 mm bizonytalan 40-400 mm

E számok kissé eltérnek a szerző egy korábbi összesítésében (Mika, 1996) szerepelt becs
lésektől.
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zékenységről fokozatosan 1-szeresig csökken, míg a téli 
félévben nagyjából 1,5-szeres szinten marad. (A kis vál
tozásokra a korábbi (Mika, 1996) hőmérsékleti becslé
seket mindkét félévben jelentősen emeltük. Az évi csa
padékösszeg továbbra is nemlineárisán követi a mele
gedést: a kezdeti, legalább 1 °C melegedésig súlyosbo
dó, szárazodási tendencia később megfordul, s a csapa
dékváltozás 4 °C globális melegedésnél már biztosan 
pozitív lesz.

Végül megjegyezzük, hogy a helyi és a globális válto
zások időbeli párhuzamosságain alapuló megállapítások 
akkor alkalmazhatóak a jövőre nézve, ha e statisztikai 
kapcsolatok is fennmaradnak. Erre azért van esély, mert 
a kapcsolatok előjel és nagyságrend szerint a múlt több 
időszakában is hasonlóan viselkedtek, és nincsenek el
lentmondásban a globális klímamodellek -  szintén nem 
hibátlan -  előrejelzéseivel sem.

Epilógus

A fenti áttekintésben igyekeztünk bemutatni azt a világ
méretű konszenzust, ami a globális melegedést igen való
színű jövőbeni globális folyamatnak tekinti. Rámutattunk 
arra is, hogy a változás üteme és különösen annak a Föld 
különböző térségeinek éghajlati sajátosságaiban megmu
tatkozó regionális sajátosságai terén ma még nagy a szám
szerű, utóbbi tekintetben néha az előjelekre is kiterjedő 
bizonytalanság. Mindezek fényében a globális felmelege
dés következményei a szárazföldek belsejében a helyi vál
tozások jellege szerint, egyes országok számára akár elő
nyösek is lehetnek. A tengeivízszint emelkedés lassú, de 
elkerülhetetlen folyamata, valamint az óceáni szállítószalag 
kevésbé biztos, de bekövetkesé^ esetén igen nagy átren
deződést okozó folyamata miatt, összességében mégis 
fennáll a veszélye, hogy a mainál több fokkal magasabb 
hőmérsékletig eljutva, a folyamat annyira begyorsul, hogy 
nemcsak a változás „vesztesei”, de -  a helyi klímát tekintve 
-  potenciális „nyertesei” sem lesznek képesek alkalmaz
kodni. (S akkor még nem szóltunk azokról a geofizikai 
folyamatokról, amiket a lassúbb változásokra hangolt, mai 
klímamodellek egyszerűsítéseivel esetleg eleve kizártunk, 
ezért fogalmunk sem lehet, hogy mit okoznak!)

Ugyanakkor, mint erre a nemrég zárult, johannesburgi 
Földcsúcs is rámutatott, a világ ma sokkal egyértelműbb és 
rövidebb távon kárt okozó problémákat sem tud megolda
ni. Hiszen az ott elfogadott „Akcióterv” olyan elemi kérdé
sekben is csak puha ígéreteket volt képes megfogalmazni, 
mint a szegénység (a szöveg szerint jelenleg a „ legnagyobb 
globális kihívás, amivel a világnak szembe kell néznie”)- a 
vízellátás, szennyvízkezelés; a halállomány fennmaradását 
kockáztató, mértéktelen halászat; a vegyi anyagok környe
zetre, sőt sokfelé az életre is veszélyes előállítása; az egész
ségügy egyenlőtlen fejlődése stb. E napjainkban is égető 
szükségek mellett háttérbe szonáták a jövő környezeti 
problémái, ezeket csak a biodiverzitás (2010-ig jelentősen 
lassítani a fajták kihalását) és az energiastratégia (2005-ig 
stratégiai terveket kidolgozni az energia- és nyersanyagfor
rások megőrzéséről) vonatkozásában említi az Akcióterv. 
Ugyanakkor már konkrét célkitűzésekben sem sikerült

megállapodni a megújuló energiaforrások arányával kap
csolatban. így nem kerülhetett sor -  az Oroszország csatla
kozásával talán végre rövidesen érvénybe lépő -  Kiotói 
Jegyzőkönyv továbbfejlesztésére sem.

A klímaváltozás korlátozásának nehézkes kibontako
zása megnöveli az alaptudományok súlyát a problémakö
rön belül, vagyis -  sok más, nem szakmai ok mellett -  
világszerte szükségessé teszi a regionális klímaváltozás és 
ennek várható ökológiai és gazdasági következmények 
tudományos megalapozását. Ha párhuzamot vonunk a 
klímavédelem mai helyzete és az ózonproblémát szabá
lyozó, mindmáig egyetlen sikeres világméretű levegőkör
nyezeti szerződés, a Montreali Jegyzőkönyv, valamint 
ennek kiterjesztései (1987-1997) nyomán ténylegesen 
megvalósult korlátozás között, akkor láthatjuk, hogy ez 
utóbbi esetben nagyon súlyos, egyértelmű és a Föld min
den pontján egyaránt negatív következményekkel járó 
UV-sugárzás erősödés miatti félelem vezetett alig pár év 
alatt a halogénezett szénhidrogének legkülönbözőbb 
fajtáira kiterjedő korlátozáshoz. (Az elvitathatatlan ered
mény pár év alatt a felszínközeli koncentráció növekedé
sének csökkenésbe fordulása volt, amit a múlt évtized 
végére már az ózonpajzs vékonyodásának -  reméljük 
nem csak átmeneti -  megtorpanása követett!)

A klímaváltozás terén ugyanakkor a legfontosabb tu
dományos feladattal, a várható klímaváltozás hitelt ér
demlő, regionális léptékű tudományos részleteinek meg
rajzolásával még adósak vagyunk. Vagyis, az viszonylag 
jól számszerűsíthető, hogy mit és mennyit kellene világ
szerte -  így hazánkban is -  költeni az eredményesség 
esélyével fellépő klímavédelemre. Ám azt, hogy milyen 
lesz a klímaváltozás az elkövetkező évtizedekben és év
századokban, még jóval kevésbé tudjuk számszerűsíteni. 
A tudomány tehát leginkább azzal segíthet a klímaválto
zás korlátozásában, ha ahhoz hasonló gyorsasággal, mint 
amivel a korlátozás költségeinek és gazdasági kihatásai
nak elemzői eljártak, de megfellebbezhetetlen tudomá
nyos igényességgel, minél pontosabban behatárolja, 
hogy mi az a természeti és gazdasági érték, amit a mele
gedés folyamatának beavatkozás nélküli megvalósulása 
esetén kockáztatunk.
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Véleményem szerint, és ezt rajtam kívül sokan osztják, 
Bolyai János nemcsak a legnagyobb magyar matematikus, 
hanem a magyar tudomány legnagyobb alakja. Kétezer 
éves problémát oldott meg. Megmutatta, hogy Eukleidész 
5. posztulátuma nem vezethető le a többi posztulátumból 
és az axiómákból, hanem független azoktól. Ezzel megala
pozta a nemeuklideszi geometriát, közelebbről az abszo
lút és a hiperbolikus geometriát. A felfedezés dicsőségé
ben osztozik Nyikolaj Ivanovics Lobacsevszkij orosz mate
matikussal, ám ez több fájdalmat és keserűséget, mint örö
möt okozott az újítóknak. A felfedezés alapvetően meg
változtatta matematikai világképünket, sőt az emberi gon
dolkodásra általában is hatással volt. Világossá vált, hogy 
geometria és valóság két különböző dolog. A geometria 
nem egyfajta természettudomány, hanem zárt logikai 
rendszer. Miután az ókori görög matematikusok, Thalész, 
Pitagorasz és mások bevezették a tételek bizonyításának 
módszerét a matematikába és általuk Eukleidész rendet 
teremtett, világossá lett, hogy melyek a kiinduló állítások 
és melyek a bizonyítandók. Csak idő kérdése volt, hogy 
rájöjjünk: az emberi gondolkodás elvont staiktúrákat al
kalmaz. Ezek persze valósághűek vagy attól távol állók is 
lehetnek. Paradox módon éppen a Bolyai János által kez
deményezett és mások által továbbfejlesztett absztrakt 
geometriai struktúrák tették lehetővé a 20. század egyes 
fizikai elméleteinek létrejöttét, köztük a relativitáselméle
tét, melyek a korábbi elméleteknél jobban írják le a ben
nünket körülvevő világot. Az euklideszi és a nemeuklide
szi geometriáknak ma igen sok alkalmazása van nemcsak 
a fizikában, hanem sok egyéb tudományban és műszaki 
probléma megoldásában. Az utóbbira példa az interneten 
az objektumok elhelyezésének megtervezése. A matemati
kai absztrakció, ha megfelelően használják, hatékony esz
köz a természet és az emberi társadalom jelenségeinek 
leírására.

Bolyai Farkas és fia János ősi magyar nemesi család
ból származott. A család fészke a Nagyszeben melletti 
Bolya volt, Farkas még itt született. A bolyai várkastélyt a 
család a 14. század elején kapta. Vitéz katonák voltak, ám 
a török invázió következtében elszegényedtek. Bolyai 
Gáspár, Farkas édesapja, már csak egy kisbirtokot örö
költ Bolya mellett. E birtokhoz járult még Bolyai Gáspár 
feleségének, Pávai Vájná Krisztinának az öröksége: egy 
Domáld melletti kisbirtok.

Bolyai Farkas (1775-1856) a kor jeles matematikusa 
volt. Fő műve a kétkötetes „Tentamen”, mely 1832-33- 
ban jelent meg. Matematikai kutatómunkája nagyrészt az 
euklideszi 5. posztulátum bizonyítási kísérletére összpon
tosult. Fia, Bolyai János munkássága révén tudjuk, hogy 
az nem vezethető le Eukleidész többi axiómájából. Far
kas idevágó munkássága, a posztulátum ekvivalens átfo
galmazásai révén, mégis világhírű lett.

Elhangzott a 2002. július 8. és 12. között az MTA-n rendezett nemzet
közi Bolyai János emlékkonferencián.

Bolyai Farkas 1786-1789 között a göttingeni egyetemre 
járt, ahol matematikát tanult. Ott ismerkedett meg Gauss- 
szal. A két fiatal között életre szóló barátság szövődött. 
Személyesen később nem találkoztak, de levélben kap
csolatban álltak egymással. Miután Farkas visszatért Er
délybe, Kolozsváron lett házitanító. Erdély akkoriban ön
álló magyar nagyfejedelemség volt Habsburg uralom alatt. 
Farkas megnősült, elvette Árkosi Benkő Zsuzsannái.

Bolyai János 1802. december 15-én született Kolozsvá
rott. A ház, melyben János született, anyja családjának volt 
a tulajdona. Ma is áll és emléktábla jelöli meg. Két év múl
va, miután Farkast kinevezték az ottani református kollégi
um professzorává, a család Marosvásárhelyre költözött.

János zsenialitása már gyermekkorában megnyilvá
nult. Kilenc éves volt, amikor apja matematikára kezdte 
tanítani, tizennégy évesen azonban már járatos volt a 
felsőbb matematikában, könnyen és rendkívüli készség
gel alkalmazta a differenciál- és integrálszámítást. Tizen
két éves korában lett a kollégium rendes tanulója. A 
három első osztályt kihagyva, mindjárt a negyedikbe ke
rült. A rigorózumot 1817 júniusában tette le.

János továbbtanulásának kérdése már korábban is 
felvetődött. Erdélyben akkoriban nem volt még egyetem, 
a pesti és a bécsi egyetemeken viszont nem volt olyan 
szintű matematika-professzor, akitől az ifjú zseni sokat 
tanulhatott volna. Természetes volt a gondolat, hogy 
János Gausshoz menjen tanulni Göttingenbe. A terv 
azonban nem valósult meg.

Ezután vetődött fel a Bécsi Hadmérnöki Akadémián 
való tanulás lehetősége, melyet a Bolyaiak megragadtak.

János kitűnő tanuló volt. A hadmérnöki akadémiai 
évek alatt, 1820-tól kezdődően, intenzíven foglalkozott a 
parallelák kutatásával, be akarta bizonyítani az 5. posztu- 
látumot, mellyel atyja már hosszú idő óta hasztalan kísér
letezett. Óvja is ettől fiát 1820. április 4-i levelében: „Az  
Istenért kérlek! Haggy békét a paralleláknak, úgy irtózz 
tőllük, mint akármitsodafestett társalkodástól, éppen úgy 
megfoszthat minden idődtől, egésségedtől, tsendességed- 
től, s egész életed boldogságától, (m int engem). Az a fe
neketlen sötétség talán ezer Newtoni óriási tornyokat 
elnyél- soha nem világosodik meg a földön  - . . . ”.

Bolyai János 1822-ben elvégezte a hadmérnöki akadé
miát, de még egy évig az akadémián tartották további 
tanulmányok folytatására, mint az első két legjobb tanuló 
egyikét. 1823. szeptember elején kinevezték alhadnagy
nak és beosztották a temesvári erődítési igazgatósághoz. 
Innen írta 1823. november 3-án világszerte ismertté vált 
levelét apjának: „Kedves Édes Apám! Annyi teménytelen 
meg-írni valóm van az u jj találmányaimról, hogy éppen 
most nem tudok másként segíteni magamon, mintha 
semmibe se ereszkedem belé, tsak egy kvartára írok;... A 
feltételem már áll, hogy mihelyt rendbe szedem, el-készí- 
tem, s mód leszsz, a parallelákról egy munkát adok ki; 
ebbe a pillanatba nints kitalálva, de az az út mellyen 
mentem, tsaknem bizonyosan ígérte a tzél el-érésit, ha
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az egyébaránt lehetséges; nints meg, de ollyan felséges 
dolgokat hoztam ki, hogy magam elbámultam, s örökös 
kár volna el-veszni; ha meg-látja Édes Apám meg-esméri; 
most többet nem szólhatok, tsak annyit: hogy semmiből 
egy u jj más világot teremtettem; mind az, valamint eddig 
küldöttem, tsak kártyaház a toronyhoz képest. ”

Ma már tudjuk, hogy ez az „u jj más világ” az abszolút 
és a hiperbolikus geometria varázslatos világa. Az 1825. év 
elején János hazalátogatott Marosvásárhelyre. Nagy sikere 
volt, az elegáns tiszt főúri társaságokat bűvölt el személyé
vel és hegedűjátékával. Apja gyönyörködött fiában, nem 
utolsó sorban annak matematikai zsenialitásában.

A sors úgy hozta, hogy amikor 1826-ban Aradra helyez
ték, közvetlen felettese az a Johann Wolter von Eckwehr 
lett, aki a hadmérnöki akadémián a matematika tanára 
volt. Vele János már korábban is levelezésben állt. Ebben 
az évben János átadta egykori tanárának német nyelvű 
kézírásos értekezését, melyben nemeuklideszi geometriai 
vizsgálatait foglalta össze. Ez a kézirat sajnos elveszett.

Jánost 1831-ben Lembergbe vezényelték, majd 1832- 
ben Olmütz lett katonai pályafutásának utolsó állomása. 
Lembergbe utazása közben Marosvásárhelyen megláto
gatta édesapját.

Aradon Jánost gyakori láz gyötörte, feltételezhető, 
hogy maláriás lett a környékbeli mocsaras vidéken. Ké
sőbb a kolerát is megkapta, egészsége jelentősen meg
romlott. Hozzájárult ehhez az is, hogy Lembergből Ol- 
mützbe menet szekere felborult és János súlyos fejsérü
lést szenvedett. Munkáját már korábban is elhanyagolta, 
nyilván nem érdekelte a sablonos tervezőmunka, amit 
csinálnia kellett. Ahogy tudott, időt szakított matematikai 
problémák megoldására. Megpróbálkozott háromévi 
szolgálatmentes szabadságot kérni, hogy matematikai 
vizsgálatait tovább folytassa. Kérvényét 1832-ben juttatta 
el a hadmérnöki akadémia főigazgatójához, János főher
ceghez, aki azt elutasította. Végül, 1833-ban másodosztá
lyú! kapitányi rangban nyugdíjazták. Ebben szerepet ját
szott az is, hogy Lembergből Olmützbe utazva a határon 
a vámtisztekkel összezördült, nem akaiván nekik ládáját 
kinyitni, akik ezután Jánost feljelentették.

Az 1831. évhez visszatérve, a legfontosabb esemény a 
latin nyelven írott „Appendix” különlenyomatként való 
megjelenése. Az ugyancsak latin nyelven írott „Tenta- 
men” első kötete, János „Appendix”-ével egybefűzve, 
1832-ben jelent meg. A második kötet megjelenésének 
éve 1833- Fontos a „Tentamen” imprimatúrájának dátu
ma: 1829. október 12.

A különlenyomatként megjelent „Appendix” egy példá
nyát Bolyai Farkas szinte azonnal, 1831. június 20-án el
küldte Gaussnak, véleményét kérve fiának művéről. Ez a 
példány elveszett, ezért Farkas az „Appendix”-et 1832. ja
nuár 16-án újból elküldte Gaussnak. Gauss 1832. március 
6-án kelt válasza közismert. Ennek leglesújtóbb részletében 
írja a következőket: „Most valamit a fia d  munkájáról. Ha 
azzal kezdem, hogy nem szabad dicsérnem: bizonyára 
megbökkensz egy pillanatra. Mást azonban nem tehetek: 
ha dicsérném, akkor magamat dicsérném, mivel a mű 
egész tartalma, az út, melyet f ia d  követ és az eredmények, 
amelyekre jutott, majdnem végig megegyeznek részben 
már 30-35 év óta folytatott elmélkedéseimmel." Ezután

megírja, hogy neki is szándékában állt idevágó munkát 
papírra vetni, de ebből életében semmit sem kívánt nyil
vánosságra hozni. Gaussnak dicsérő jelzői is voltak Bolyai 
Jánosról és művéről, ezek azonban nem tudták enyhíteni a 
fent idézett levél csapásainak fájdalmát a fiatal titánban.

Bolyai János 1833-ban bekövetkezett nyugdíjazása 
után atyjához költözött Marosvásárhelyre. Élete végéig 
Erdélyben maradt. Együtt élt Kibédi Orbán Rozáliával, 
akitől két gyermeke született. Legális házasságról nem 
lehetett szó, mert nem tudták előteremteni a kauciót, ami 
János katonatiszt volta miatt volt szükséges.

Az 1837. év mindkét Bolyai életében jelentős ese
ményt hozott. A lipcsei Jablonowski Tudományos Társa
ság 1834-ben pályázatot hirdetett a képzetes számok el
méletének megalapozására. (A pályázat eredeti szövege 
hosszabb, mai szemmel kissé furcsán hat.) A pályázatról 
a Bolyaiak nem sokkal annak 1837. novemberi lejárata 
előtt értesültek, de mindketten pályáztak. Rajtuk kívül 
még a debreceni kollégium professzora, Kerekes Ferenc 
pályázott. A Bolyaiak nem nyertek, Kerekesnek viszont 
odaítélték a díj felét. Bolyai János e műve, mely „Respen- 
sio” néven ismert, a komplex számok elméletének Hamil- 
ton-féle megalapozásához hasonló elveken nyugszik. Bár 
a pályázatot 1837-ben adta be, az elmélet már 1831-ben 
készen volt, korábban, mint amikor Hamilton művét a 
dublini akadémiához benyújtotta.

Bolyai János számos további, a maga korában új mate
matikai eredményt ért el, erről Kiss Elemér nemrég meg
jelent könyve ad tájékoztatást.

Az 1848-as év meglepetést hozott János számára. Ke
zébe került Lobacsevszkij 1840-ben megjelent német 
nyelvű munkája, melynek tartalma sok részletében meg
egyezik az „Appendix”-ével. Előbb arra gyanakodott, 
hogy meglopták őt, később azonban részletes észrevéte
leket tett e művel kapcsolatban.

János élete utolsó éveiben családjától különváltan élt. 
Betegeskedett, egy Szőts Júlia nevű szolgáló gondozta. 
I860, január 27-én Szőts Júlia levelet írt János féltestvéré
nek, Gergelynek. Kérte, hogy sürgősen jöjjön, mert János 
rosszul van. Miután a levelet aláírta, gazdájára nézett majd 
így folytatta: „Míg a levelet meg ínam, adig meg hóit, így 
már nints mit tagadni a kapitány Ur nints többé. ”

A temetésen az előírt katonai kíséreten kívül három 
civil vett részt. A református egyház anyakönyvében 
pedig a szokásos bejegyzések után odaírták: „Híres, nagy 
elméjű mathematicus volt, az elsők, között is első. Kár, 
hogy talentuma használatlanul ásatott el. ”

Abban az időben azonban a szakmailag sokkal kom- 
petensebbek sem tudták Bolyai János személyének és 
művének nagyságát felmérni.

Bolyai Jánosról nem maradt fenn kép. Volt egy kép, 
mely őt katonaruhában ábrázolta, ezt azonban Bolyai egy 
alkalommal dührohamában karddal szétkaszabolta. Újab
ban az a nézet válik egyre elfogadottabbá, hogy a maros
vásárhelyi kultúrpalota homlokzatának tetején lévő dom
borművek egyike őt ábrázolja. Az összesen hat dombor
mű közül ötnek az esetében sikerült megállapítani, hogy 
valóban azokat a személyeket ábrázolják, akiknek a neve 
a domborművek alatt olvasható. A hatodik alatt Bolyai 
János neve van, és ez közvetlenül Bolyai Farkas dombor-
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A Bolyai-érem és a Magyar Posta emlékbélyege

műve mellett helyezkedik el. Van azonban egyéb bizo
nyíték is, mégpedig azoknak a tanúságtétele, akik a palo
ta építésének idején Bolyai Jánost még személyesen is
merték, továbbá az a feltűnő hasonlóság, ami a dombor
mű és Klapka György ismert portréja között fennáll. Már
pedig Bolyai János feltűnően hasonlított Klapka György 
honvédtábornokhoz. A 2002. évi Bolyai évfordulóra, az 
említett dombormű felhasználásával készült Széchenyi 
Kinga Bolyai Jánost ábrázoló plakettje.

A nemeuklideszi geometria szerepét és jelentőségét a 
19. század közepén nehéz volt megérteni. Szóról szóra 
persze sokan megértették az „Appendix”-et, melynek 
stílusa tömör ugyan, de világos. Amit nehéz volt megérte
ni, az abban rejlett, hogy ha a világ euklideszi geometriát 
követ, akkor mi az új geometria jelentősége? Márpedig, 
részben a kantiánus filozófia hatásaként, általános volt a 
felfogás, hogy világunkban az euklideszi geometria érvé
nyes. Cayley, Frege és más híres matematikusok elvetet
ték a nemeuklideszi geometriát. Elvetni azonban csak azt 
lehet, aminek a létezéséről tudunk. Bolyai János műve 
azonban Erdélyben és Magyarországon egyelőre ismeret
len maradt. Vállas Antal matematikus akadémikus 1836- 
ban összefoglaló cikket irt a magyar matematikusok által 
elért tudományos eredményekről, ebben Bolyai Jánosnak 
sem a neve, sem a műve nem szerepel. Csak az apa neve 
és könyvei nyernek említést, azok sem kellő méltatással.

Apa és fia már sírjukban feküdtek, amikor János zse
niális felfedezésének elismerését illetően az első jelzések 
Németországból, Franciaországból és Olaszországból az 
1860-as évek végén, az akkor már Erdéllyel egyesült Ma
gyarországra érkeztek. Olaszországból és Franciaország
ból jött nyomás hatására a Magyar Tudományos Akadémia 
a ládákban fekvő 14000 oldalnyi Bolyai János kéziratot 
Pestre hozatta és egy bizottságot jelölt ki azok átvizsgálá
sára. A kéziratokat nehéz volt olvasni, Bolyai gyakran írt 
olyan papírra, melyen már más szöveg szerepelt (kisfiá

nak iskolás füzetlapjára, színlapra), boríték hátlapjára stb. 
Végül is az átvizsgálás nem hozott eredményt, így a ládá
kat 1894-ben a Marosvásárhelyi Református Kollégiumnak 
visszaküldték. Egy levelet mégis talált Schmidt Ferenc (a 
Bolyai-kutatás áldozatos és fáradhatatlan egyénisége, az 
átvizsgáló bizottság tagja), azt amelyben János tudatja ap
jával, hogy „. ..semmiből egy u jj más világot teremtettem”.

A 19. század végén Paul Stáckel jeles német matemati
katörténész elkezdett foglalkozni a két Bolyai életével és 
munkásságával. A Bolyai-kéziratok között megtalálta a 
komplex számok elmélete megalapozásáról, a hiperboli
kus tetraéder köbösítéséről (köbtartalmának meghatáro
zásáról), a hiperbolikus geometria axiómarendszere el
lentmondás-mentességéről írt műveket. Ezeket áttanulmá
nyozta, másokkal cikkeket írt róluk. 1911-ben német nyel
ven publikálta „A két Bolyai élete és munkássága” című 
könyvét, melyet 1914-ben magyar fordításban is kiadtak.

A századforduló idején a „Tentamen”-t újból kiadták. 
1902-ben a Magyar Tudományos Akadémia (Bolyai János 
személyének és munkásságának nagyobb nemzetközi 
megismertetése céljából) Bolyai-díjat alapított. Ezt 1905- 
ben Poincaré, 1910-ben pedig Hilbert kopttá meg. A díjat 
az első világháború és a Trianoni Békeszerződés elmosta. 
Az 1990-es években azonban felújították és 2000-ben 
Sahalon Shelah kapta meg.

A 100., 150. és 175. Bolyai évfordulót lényegében csak 
magyar részvétellel ünnepelték. Az idei 200. évforduló az 
első alkalom, hogy széleskörű nemzetközi konferenciá
val ünnepeljük a magyar nép nagy fiát és művét.

Erre most megfelelő módon fel vagyunk készülve. A 
Bolyai-kéziratokat Benkő Samu kolozsvári professzor 
1952-1967 között rendszerezte, a nem matematikai szö
vegeket gondosan áttanulmányozta. A 3000 oldalnyi ma
tematikai szöveget Kiss Elemér marosvásárhelyi pro
fesszor vizsgálta át 10 év munkájával. Azokban olyan 
„matematikai kincseket”, tudományos eredményeket fe
dezett fel, melyek újak voltak Bolyai életében. Ezek kö
zött van olyan is, mely ma tankönyvanyag és amit a kül
földi szerző közel negyven évvel Bolyai János halála után 
publikált. Mostanára, a 200. évfordulóra jó áttekintésünk 
van Bolyai János életéről és tudományos eredményeiről.

Végül felhívom a figyelmet arra, hogy hősünk, Bolyai 
János életében jó szót nem kapott felfedezésére, melynek 
világraszóló jelentőségét ő teljes mértékben ismerte.

Ne csak gondolatainkban őrizzük meg, hanem zárjuk 
szívünkbe is emlékét és korszakalkotó tudományos ered
ményeit.

BOLYAI-GAUSS-LOBACHEVSKY NEMZETKÖZI KONFERENCIA
A 2002-es évet Bolyai János emlékévnek nyilvánítottuk Marosvásár

helyen a nagy matematikus születésének 200. évfordulója tiszteletére.
Az EMT Marosvásárhelyi Fiókszervezete házigazdája lehetett július 3. 

és 6. között a III. Bolyai-Gauss-Lobachevsky nemzetközi konferenciá
nak, melyet a Nemeuklideszi geometria a modern fiz ikában  témából tar
tottak. Az előadások angol nyelven folytak, direkt internetes közvetítés
sel a Sapientia Egyetem segítségével. A Japánból, Magyarországról, Né
metországból, Ukrajnából, Olaszországból és természetesen Romániából 
érkezett előadók, résztvevők a Vásárhelyen töltött pár nap alatt nemcsak 
a konferencia keretében, hanem a színes kulturális program által is baráti 
hangulatban ismerkedhettek meg a város nevezetességeivel, a Bolyaiak

hagyatékával, kézirataikkal, a Bolyai Líceium patinás dísztermében meg
szólaló orgona hangjával.

Az előadások színvonalát az tilésvezetők biztosították: Kiss Elemér, 
Jenkovszky László, Lovas István, Radu M iron  akadémikusok.

A konferencia tömör programját lazítással, a Korond-Szováta-Vár- 
mező útvonalon tett kirándulással zárták a résztvevők.

A  sikeres szervezésben jelentős szerepe volt a Communitas Alapítvány, 
a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal, a Magyar Tudományos Akadé
mia és Sapientia Tudományegyetem részéről elnyert támogatásoknak.

Csegzi Sándor
az EMT Marosvásárhelyi Fiókszervezetének elnöke
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GAMMA-SUGARZAS MERESE TOKAI-MURA VEGYIUZEME
KÖZELÉBEN, 1999. SZEPTEMBER 30-ÁN Takao Matsuzawa

Ibaraki Műszaki Főiskola

A Fizikai Szemle 1999- évi számaiban (352. és 402. ol
dal) beszámolt arról, hogy Tokai-murában, egy nukleáris 
fűtőelemeket is készítő vegyiüzemben 1999. szeptember 
30-án a tervezett és szokásos dúsításnál jóval magasabb 
215U-dúsítású uránt dolgoztak fel. Ennek következtében 
nukleáris láncreakció indult meg, amire a kémiai labora
tórium egyáltalán nem volt felkészülve.

Az Ibaraki Műszaki Főiskola, a Tokai-mura, Oarai-ma- 
csi és Naka-macsi által körülvett Ibaraki tartománybeli, 
Hitacsinaka-shiben található. A környéken sok nukleáris 
létesítmény van, ezért baleset esetén a Hitacsinakában 
lakókat jelentős sugárkárosodás érheti. Az Ibaraki Tarto
mányi Kormány és Hitacsinaka-shi (nukleáris balesetre 
vonatkozó) veszélyelhárító terve szerint iskolánkban 
1300 személyt befogadó „betonépítményű óvóhelyet” lé
tesítettek, arra az esetre, ha ezt a baleset súlyossága, a 
széljárás és egyéb körülmények indokolnák. Ennek elle
nére eddig csak az irodánkban elhelyezett, egyoldalú 
kommunikációra alkalmas rádióvevő készüléket kap
tunk. Nincs semmiféle sugárzásmérő készülékünk.

Iskolai feladataim elvégzése után 1999. szeptember 30- 
án este kezdtem sugármérő vizsgálataimat. Nem kaptam 
információt a JCO-üzem kritikus balesetének radiológiai 
következményeiről, ezért GM-detektorral kezdtem a mé
réseket. A Hitacsinakán és Nakán átvezető út mentén 
nem észleltem megnövekedett gamma-dózisteljesítményt, 
viszont Nikenjaya környékén 20 pSv/h értéket mértem 
(2. ábra).

A JCO-vegyiüzem emlékezetes balesete után, a cím
ben jelzett időpontban gépkocsimban pSv/h-cpm skálá
jú Fuji Electric GM-berendezéssel mértem a gamma-dó
zisteljesítményt a Tokai-mura felé vezető 6. számú úton. 
Ugyanekkor végzett méréseket egy járőrkocsi a tarto
mányi 62. számú útnak Nikenjayától Főiskolánk nyugati 
sarkáig terjedő szakaszán. Az időpont 1999. szeptember 
30., helyi idő szerint körülbelül este 8 óra volt. Kezdő
pontnak a vegyiüzem nyugati sarkán elhelyezett korlá
tot tekintettük, a méréseket 100 m-es szakaszonként 
végeztük, és összehasonlítottuk a két GM-detektor ada
tait. A sugárzás által beszórt területét akartuk felmérni, 
ezért további méréseket végeztünk a 62. számú tartomá
nyi útnak a Tokai-mura városház bejárata és a vasúti híd 
közti szakaszán is. A 6. számú úton nem volt olyan nagy 
a gamma-dózisteljesítmény, mint a 62-es tartományi 
úton, egyszerűen azért, mert ez távolabb volt a sugárzás 
forrásától.

Az 1. ábrán a mérési pontokat tüntettük fel. A két 
GM-számláló adatai jól egyeztek, ezért csak az általam 
használt Fuji Electric GM-detektor pSv/h-ban megadott 
értékeit ábrázoltuk. A 2. ábrán a 6. számú úton mért 
gamma-dózisteljesítmény látható.

A II. Nemzetközi Radiológiatanítási Műhelyen tartott előadás, Debre
cen, 2002. augusztus 23. Fordította Menczel György.

A 6. számú úton a kezdőponttól 280 m-re fekvő 17. 
számú állomásán észleltük a maximális dózisteljesít
ményt: 20,8 pSv/h. A 62-es úton a legnagyobb, 510 pSv/h 
dózisteljesítményt a kezdőponttól 70 m-re, a vegyiüzem 
határán fekvő F állomáson mértük, 1999- szeptember 30- 
án, körülbelül 20:00 órakor. Meg kell jegyezni, hogy a 
rendőrség az üzem körül három ponton végzett GM-mé- 
réseket.

Ezután felkerestem a Nikenjaya kereszteződés parko
lójában szolgálatot teljesítő rendőröket, és a parancsno
kuktól felvilágosítást kértem. Kiderült, hogy a rendőrök 
azt az utasítást kapták, hogy őrködjenek, de a sugárzásról 
és a radioaktivitásról ne adjanak felvilágosítást. Megkö
szönték látogatásomat, és arra kértek, hogy informáljam 
őket a radioaktív sugárzás nagyságáról. Ettől kezdve 
együttműködtem a rendőrökkel, dózisméréseket végez
tem a 62. számú tartományi út mentén. Később tanártár-

1. ábra. GM-számlálós mérési pontok a Főiskola körül.

2. ábra. Mért gamma-dózisteljesítmény a 6. számú út mentén 1999. 
szeptember 30-án este.
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saimmal együtt mentünk el az Ibaraki tartományi rendőr
ség központjába és mutattuk be mérési eredményeinket.

Az látszott, hogy a JCO-üzem körül a sugárzás nem 
hasadási termékek szétszóródásától származik, hanem 
főleg maghasadáskor keletkezett azonnali és a hasadás 
után keletkezett késő neutronok által indukált radionuk- 
lidektől származó gamma-sugarak.

A dózisteljesítmény távolságfüggő csökkenését a követ
kező egyszerű egyenlettel írhatjuk le: y=  A jx1, ahol y  a dó
zisteljesítmény, x  a sugárzás forrásának a távolsága a mé
rési ponttól, A pedig egy mérési állandó. Az összefüggés az 
általam mért teljes adatkészletre érvényes! Kiderült az is, 
hogy a dózisteljesítmény irányfüggő. A értékét minden 
mérési pontra valamint a konverziós épületből kiinduló 
egyes irányokra kiszámítottuk. Nagysága az iránytól és a 
távolságtól függően (önkényes pSv/h -nr egységekben) 2 
és 29 között változott. Mennél közelebb mentünk a forrás
hoz, annál kifejezettebb volt az irányfüggés. Adataink érté
kesek lesznek a JCO kritikus balesetnél felszabadult sugár
zás nem egyenletes térbeli eloszlásának kiértékelésénél.

A JCO-üzem balesetéről készült televíziós riport meg
tekintése után felhívtam Hitacsinaka-shi tűzbiztonsági 
osztályát, ahol már korábban is jártam, és érdeklődtem 
náluk, milyen biztonsági intézkedéseket kell tennünk 
ilyen nukleáris baleset esetén. Ott azt mondták, hogy 
semmilyen balesetről sem kaptak értesítést, és lakossági 
érdeklődésre csak akkor válaszolnak, ha utasítást kapnak 
biztonsági rendszabályok megtételére.

MEDVECZKY LÁSZLÓ
1916-2002

Nehéz megszólalni kollégánk, atyai barátunk, Med- 
veczky László ravatalánál. Nehéz kapcsolatba hozni vele 
a halált. Halála ürügyén inkább életéről szólok.

Intézetünk alapító nemzedékének egyik legidősebb 
képviselője távozott el az ő személyében. A legtöbb Sza- 
lay-tanítvány egy nemzedékkel fiatalabb volt mesterénél, 
ő viszont, legalábbis a mi korosztályunk szemszögéből 
nézve, az alapító Szalay Sándor nemzedékéhez tartozott.

Az „atyai” jelzőt nemcsak életkori besorolásnak szán
tam. A Laci bácsi életpályája, személyisége a mi szüléink 
nemzedékének sorsát, helytállását példázza. A 30-as évek 
a debreceni egyetem -  a Tisza István Tudományegyetem 
-  első fénykora. Az egyetem mai szemmel igen kicsiny 
intézmény volt akkor, de jelentős professzoregyéniségek 
dolgoztak itt, és tudományos téren az egyetem a kibonta
kozás korszakában volt. Az Orvoskarhoz tartozó Fizikai 
Intézetet Gyulai Zoltán vezette, az ő famulusa volt Tar
já n  Imre, Tarján Imréé pedig Medveczky László.

Az egyetemi ifjúság karrierkilátásai azonban koránt
sem voltak rózsásak. Medveczky László diplomát szerez

Elhangzott a temetésen 2002. szeptember 9-én.

Ekkor kezdtem el a gamma-sugárzás ellenőrzését a 
Főiskola kampuszán belül is, és ez meggyőzött arról, 
hogy ott a dózisteljesítmény nem emelkedett a normális 
0,1 pSv/h fölé. A kollégiumban tartózkodó 170 diák kö
zül kijelöltük azokat, akik hazamehetnek és azokat, akik
nek biztonsági okokból benn kell maradniuk.

Itt az 1999. szeptember 30-a 20:00-kor általam mért 
dózisteljesítmény-adatokat soroltam fel, de „amatőrök” is 
végeztek méréseket, jóval egyszerűbb készülékekkel. 
Adataink jól egyeznek a professzionális felmérések ered
ményeivel. Ez utóbbiakat: a JCO-üzem, a Japán Nukleá
ris-ciklus Fejlesztési Intézet és a Japán Atomenergia Kuta
tó Intézet szakemberei végezték. Mérési eredményeiket 
eljuttatták a Tudományos és Technikai Hivatalhoz, de ők 
nem továbbították az érdekelteknek mindaddig, amíg a 
minisztertanács a baleset éjszakáján össze nem ült. Lakó
helyeket és utakat ért a kritikus balesetből eredő sugár
zás, de sehol nem történt sugárveszélyt jelző riasztás! 
Még a mellett szolgálatot teljesítő rendőrökkel sem közöl
tek semmit a sugárzásról, azaz a szakértők adatait sem 
használták fel a lakosság védelmében. A rendőrök pa
rancsnoka a tőlem kapott adatok alapján szervezte meg, 
hogy az ügyeletes rendőrök ne töltsenek hosszabb időt a 
nagyobb sugárzást mutató 62-es úton. A hivatalos dózis- 
teljesítmény-értékeket csak október végén tették közzé. 
Szeretném hangsúlyozni, hogy hasonló vészhelyzetekben 
a lehető leggyorsabban kell közölni az adatokat -  még 
akkor is, ha a mérési pontosság nem a legnagyobb.

1938-ban, de nincs állása., illetve hamarosan lesz a Fizi
kai Intézetben, de milyen: díjtalan gyakornoki. Azután 
jön Erdély visszacsatolása, a Kolozsvári Egyetem visszaál
lítása, és ez igazi álláshoz juttatja őt is. A munkafeltételek 
ott siralmasak, és a háborús távlatok nem kecsegtetnek 
semmi jóval, de egy életerős fiatalembernek elfogadható 
kiindulópont. Ezt is elsodorta azonban a háború és a két 
és fél éves orosz hadifogság. Életre szóló tapasztalat ez 
neki, csakúgy, mint számtalan kortársának. Ez az a világ, 
amelynek szenvedéseit sok magyar család átélte, és em
lékeit még a mi korosztályunk is hordozza. Ahogyan a 
gyermekek számára a szülők háborús és hadifogság-em
lékeiket anekdotává szelidítették, úgy tálalta Medveczky 
Laci bácsi derűsen, anekdotaszerűen a már felnőtt ifjabb 
nemzedéknek is ezeket az élményeit. Aki otthonról ha
sonló emlékeket örökölt, arra a Laci bácsi elbeszélései is 
az átélhető élmények közvetlenségével hatottak.

A hadifogság után Medveczky László Debrecenbe tér 
haza, megnősül és hamarosan egyetemi állást kap Szalay 
Sándor mellett. Felesége később szintén az ATOMKI-ban 
dolgozott, és nagyon kedves munkatársunk volt. Tanár
kodásáról húsz évvel későbbről van emlékem, amikor
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Szalay professzor technikai jellegű előadásaiban vendég
ként közreműködik. Az ötvenéves Medveczky Lászlót 
egyszerűsége, közvetlensége, joviális gesztusai a diákjai
hoz érzelmileg is kötődő tanáregyéniségnek mutatták.

Az életpálya kiteljesedése felől nézve az egyetemi taní
tás csak epizódnak tűnik, mert erre az időszakra esnek ku
tatói és szervezői szárnybontogatásai is. Az ekkor bekö
szöntő hőskorról, az Atommagkutató Intézet előtörténe
téről és alapításáról viszonylag sokat tudunk. Medveczky 
László az Atommagkutató Intézetben dolgozik a kezdetek
től fogva. Ennek az időszaknak nem főhőse, de egyik fon
tos szereplője ő, hiszen az intézet megszervezésében ko
moly érdemei vannak. Eredeti kutatási témáját hadifogsága 
és az ott szerzett betegsége alatt más örökölte, viszont ek
kor kezd foglalkozni azzal, ami egész tudományos mun
kásságának legfőbb tárgya: a nyomdetektorokkal.

A detektorok az atomokból, az atomok magjából kire
pülő részecskék, más szóval sugárzások észlelésére szol
gáló eszközök. Közöttük a nyomdetektorokat az külön
bözteti meg, hogy nem elektromos jeleket adva jelzik a 
becsapódó részecskéket, hanem maradandó változás 
képződik bennük a részecskék pályája mentén. Ez a vál
tozás kémiai eljárással láthatóvá tehető, mint fényérzé
keny filmben előhívással a fény hagyta nyomok. Ha nem 
tói sok a részecskenyom, akkor minden egyes részecske 
behatolási útvonala utólag egyedileg feltárható. Medvecz
ky Lászlóék eleinte emulziósnak nevezett detektorokkal 
dolgoztak, később pedig a szilárdtest-nyomdetektorok
nak nevezett szilárd, műanyag alapanyagú detektorok 
mesterei lettek. A nyomdetektorokkal való munka klasz- 
szikus laboratóriumi bíbelődés, és aprólékos pontosságot 
kíván. Látványos eredményeket nem ígér, de igen hasz
nos eredményeket igen. A részletek iránti kíváncsiság és 
a kicsiny jelenségek szabályszerűségeire való ráérzés 
szükséges hozzá. Mindezek a képességek megvoltak 
Medveczky Lászlóban, és az eredmény nem is maradt el.

A nyomdetektoros technikát eleinte konkrét magfizi
kai mérésekre használta. Lassú kézi és szemmunka volt 
ez. Kezdettől fogva érdekelték azonban a módszertani 
kérdések is. Egyik legismertebb eredménye a neutron
besugárzástól származó dózisok mérésére kidolgozott 
eljárás, amelyet azután a gyakorlatba is átültettek.

Ennek az időszaknak az eredménye az 1963-ban meg
szerzett kandidatóra és egyetemi doktorátus. Ekkor 46 
éves. Vitathatatlan tehetsége és szorgalma ellenére pályafu
tásának derekán jutott el oda, ahová a 10-15 évvel fiatalab
bak 30-35 éves koaikra, a mai fiatal kutatók pedig 30 éves 
koruk előtt eljutnak. Csakhogy a háború előtt és közvet
lenül utána a hazai magfizikai kutatás a semmiből indult, 
és abból nem volt könnyű valamire jutni. Medveczky Lász
lót pedig a katonaság, a hadifogság, a betegség és a hideg
háború okozta elzártság is visszavetette, és neki hosszú
távfutónak kellett lennie ahhoz, hogy valamire jusson.

Medveczky László tudományos pályafutásának csúcs
pontja még ezután jön. A hatvanas évek elején fedezik fel 
a szilárdtest-nyomdetektorokat, és ő ezek vizsgálatára áll 
rá. Ekkor már együtt dolgozik vele legtehetségesebb és 
legambiciózusabb tanítványa, Somogyi György, akinek 
Medveczky László nyomán már volt mire építenie, és aki 
rövid életében kiemelkedően sikeres pályát futott be. Az

ő munkásságuknak nagy része van abban, hogy a szilárd
test-nyomdetektorok egyszerűbben, hatékonyabban, ol
csóbban több információt szolgáltatnak, mint a hagyomá
nyos emulziós nyomdetektorok. A nyomdetektoros vizs
gálatok alapvető magfizikai eredménye a maghasadás 
egy új formájának felfedezése. Ő javasolja a szilárdtest
nyomdetektorok bevezetését a középiskolai oktatásba, 
amely ötlet részben közvetlenül, részben áttételeken át 
később több magyar fizikatanárnak hozott nagy sikere
ket, és amelynek köszönhetően ma a lakásoknak a talaj
ból és az építőanyagokból kiszivárgó radon-gáz okozta 
sugárszennyeződései Magyarországon jobban ismertek, 
mint legtöbb más országban.' Ugyancsak elsősorban az ő 
fontos eredménye a szilárdtest-nyomdetektorok alkalma
zása neutronbesugárzástól származó dózisok mérésére, 
orvosi dózismérésekre és uránkutatásokra.

Munkáját közvetlen környezetén kívül is elismerték: 
sok tudományos konferenciára hívták előadni, a Kossuth 
Lajos Tudományegyetem címzetes egyetemi tanárságot 
adományozott neki, több kitüntetést is kapott, amelyek 
közül az akadémiai díjra lehetett a legbüszkébb.

Medveczky László 1967 és 1975 között volt az Atom
magkutató Intézet igazgatóhelyettese. Magam is betöltöt
tem később ezt a hivatalt, és nemcsak mint egykori veze
tett, hanem mint későbbi vezető is tudom értékelni a 
Medveczky László erényeit. Kötelességtó data, adminiszt
ratív tehetsége, szervezőkészsége, érzéke a hivatali fe
gyelemhez, nagy munkabírása, kitűnő memóriája -  szinte 
mindentudónak látszott - ,  barátságos természete, az em
berekre figyelő magatartása tette őt nagyon jó vezetővé. 
Ugyanakkor Szalay Sándor is megtalálhatta benne az ide
ális második embert, hiszen kiegyensúlyozott volt, mér
sékelt, józan, bölcs, szerény, de kritikus természetű, és 
másokhoz örömmel alkalmazkodott. Nagy volt a teherbí
rása, a lelki ereje, a munkakedve, és törhetetlennek lát
szott az egészsége.

Lelki ereje az életét szakaszoló nagy betegségeiből 
való gyógyulásaiban is megmutatkozott. Felépüléseivel 
kivívta mindannyiunk csodálatát. Ő ugyanis betegségeit 
nem egyszerűen átvészelte, mint egy közönséges halan
dó, ha szerencsés, hanem nagy akaraterővel, tudatosan 
végigharcolta. Én a 70-es évek közepén rátörő nyakcsi
golya-daganattal való küzdelmét követtem viszonylag 
közelről nyomon. A sugárterápia dolgában megismételte 
Szilárd Leó tettét: a kúrát saját számításai alapján csinálta 
végig, és a siker nem maradt el. Felgyógyulása után már 
nem vette vissza az igazgatóhelyettességet, viszont az 
intézet egyik legtermékenyebb kutatója maradt. Egyebek 
között ekkor, 1981-ben szerezte meg a tudomány dokto
ra fokozatot is. A 90-es évek elején agyérgörcsöt kapott, 
amely látását és főleg olvasási képességét támadta meg. 
Abból is felépült, már amennyire lehetett, és újra megta
nult olvasni. Szellemileg friss maradt 85-éves koráig. De a 
betegség legnehezebb formában közvetve sújtott le rá: 
felesége súlyos betegségének terheit öregen és betegen 
neki kellett sok éven át viselnie, és hősiesen viselte is.

Medveczky László erős ember volt, és embervoltának 
sok megpróbáltatását emberként viselte el. Zokszót tőle 
alig lehetett hallani. Természetes derűvel és belenyugvás
sal vette tudomásul a környező világ, a politika szorítása-
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it, akárcsak a betegség pörölycsapásait, és közben meg 
tudta őrizni önazonosságát is. Puritán értelmiségi volt, 
akibe a kötelességtudatot, az erős tartást gyermekkorá
ban beleoltották, és kiegyensúlyozottságának, józan íté
lőképességének köszönhetően a zord körülmények kö
zött is az tudott maradni, aki volt. Nem a formák embere, 
nem hagyományok teremtője, de a formák és a hagyomá
nyok őrzője.

Medveczky László nemcsak önmaga volt, hanem nem
zedékének képviselője, a „történelem bizalmasa” is. Nem
csak sorsa volt tipikus kortársai között, hanem jelleme is. 
Elvesztésével közös emlékezetünk egy darabja is elve
szett. Szerencsére a 80-as években még meg tudta szer
keszteni az intézet történeti kronológiáját, ami ma adatok 
kincsesbányája, de ez a munka csak élettelen, szikár vetü- 
lete annak a színes élményvilágnak, amely áradt belőle,

SIMON LÁSZLÓ
1934-2002

Simon László, az Eötvös Loránd Fizika Társulat tagja, a 
Jász-Nagykun-Szolnok megye középiskoláinak szakfelü
gyelője, a túrkevei Ványai Ambrus Gimnázium tanára, 
nevelője volt. Nevelő, a szó nemes értelmében. A nevelő 
szó nagyon sokat fejez ki: szeretetet, türelmet, megértést 
és becsületes, tiszta, önfeláldozó életet. Mindehhez pedig 
életre szóló hivatástudat szükséges. Nagyon nehéz peda
gógusnak lenni, és ha van foglalkozás, pálya, hivatás, 
amely mérhetetlen energiát, akaraterőt, önégetést kíván, 
az a nevelőké. Nehéz és mégis szép. Búcsúzunk Simon 
Lászlótól, akinek tanításai, gondolatai továbbélnek tanít
ványaiban: a természettudomány ismerete, szeretete.

Évek, évtizedek telnek el, s a fáradhatatlan nevelő 
mindig friss lendülettel, megújult erővel, örömmel kezdi 
a tanévet, hogy nevelhesse az újabb generációt a tudo
mány ismeretének elsajátítására, emberségre, a munka 
szeretetére, a hazájához való hűségre. Ez a belső tűz fű
tötte, lelkesítette a fiatal és felnőtt diákok nevelésében, 
elhunyt nevelőnket Simon Lászlót, a mindannyiunk által 
tisztelt, megbecsült és szeretett Simon Lacit.

Soha sem tudjuk megfejteni az ő „titkát” , ahogyan pá
lyáját befutotta. A „titok” hihetetlen szerénységében rej
lett, amely mély emberséggel párosult.

Szakmai tudása lenyűgöző volt. Hívták rangos tudomá
nyos intézetbe, de ő maradt középiskolai „egyszerű” ta
nárnak, aki tanítványai szeretetét, vonzódását többre be
csülte minden tudományos beosztásnál, minden rangnál.

Féltettük a szakfelügyelőségtől, úgy gondoltuk erősebb 
temperamentumú ember kell ebbe a beosztásba, és csoda 
történt: kiemelkedő, megbecsült, a szaktanárok körében 
nagy elismerést kiváltó szakfelügyelői munkát végzett.

Látogatásai eseményszámba mentek. Simon Lacit vár
ták kollégái, mert bíztak szakértelmében, bíztak segíteni 
akarásában, emberséges jóindulatában.

hacsak megszólalt, hacsak megállt vele az ember beszél
getni. Bizony bánom, hogy az utóbbi évtizedben, amikor 
lett volna még ideje és talán kedve is mindezt továbbadni 
nekünk, az elmondott történeteket ismételve bevésni em
lékezetünkbe, kevéssé használtuk ki a lehetőséget. Bizony 
sajnálom, hogy jómagam is és nemzedékünk legtöbb tagja 
a pillanatnyi nyomásnak engedve nem törekszünk a múlt 
és a jelen közötti folytonosság fenntartására. A fiatalabb 
nemzedékben nyoma sincs olyan egyéniségnek, aki csak 
kicsit is képes volna a Medveczky Laci bácsi korábbi sze
repét betölteni. Ő nyilván tudta magáról, hogy ő ilyen, és 
mint ilyen: egyetlen, de vajon megérezte-e azt, hogy mi 
ezt nagyra becsüljük benne?

Laci bácsi, Isten veled! Nyugodj békében!
Lovas Rezső 

MTA ATOMKI

A megye matematikatanárai nevében is búcsúzok most 
tőle.

Iskolánkban és mindenütt ahol csak megfordult, min
denki szerette, becsülte. Pontos, precíz volt munkájában, 
nem maradt el betegsége előtt egy órája sem. A betegsé
ge végső szakaszában sem adta fel munkáját, kérte tanári 
naplóját, hogy a diákjai osztályzatait tanév végére lezárja, 
véglegesítse.

40 éve tanított a gimnáziumban. Fontos feladatának 
tartotta a fizika és a matematika minél eredményesebb 
tanítását. Az 1960-as években elektronikával, kibernetiká
val foglalkozott. Tanítványaival az akkor divatos „vizs
gáztató” gépeket építette, de elkészült egy tranzisztorok
kal felépített állatmodell is, egy teknősbéka, amely a fel
tételes reflex kialakítására is képes volt. A kibernetikával 
párhuzamosan radioaktivitással is foglalkozott: GM-csö- 
ves számlálók több típusát készítette el. Munkájára felfi
gyelt a megyei felügyelet, az Országos Pedagógiai Inté
zet, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, sőt a Magyar Tele
vízió is. A televízió felvételt készített a Ványai Ambrus 
Gimnáziumban folyó szakköri munkáról, országos ta
nácskozásra előadóként kérték fel, különböző újságok 
cikkeikben mutatták be az iskolában folyó munkát.

Az elkészített demonstrációs eszközöket Országos Fi
zikatanári Ankéton mutatta be, ahol legtöbb esetben első 
vagy második helyezést ért el.

1967-ben az Eötvös Loránd Fizikai Társulat neki ítélte 
a fizikatanárok tevékenységének legnagyobb elismerését 
jelentő Mikola-díjat.

A Kossuth Lajos Tudományegyetem Kísérleti Fizikai 
Intézete egy évig ösztöndíjat ajánlott fel, hogy szertárfej
lesztő tevékenységét egyetemi intézetben végezhesse el. 
Hetenként egy napot töltött a debreceni intézetben. Pá
lyája során sokat foglalkozott hullámtani problémákkal,
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hullámtani demonstrációs eszközt épített a mechanikai 
hullámok tanulmányozására. Nagyteljesítményű ultra
hang-generátor készült, amellyel az ultrahang valamennyi 
tulajdonsága tanulmányozható. Elsőként alkalmazta a lé
zerforrást, amelyhez optikai rendszert épített. A Michel- 
son-kísérlet száz éves évfordulójára lézer interferométert 
épített. Az elektromágneses hullámok tanulmányozására 
nagyteljesítményű 150 MHz-es generátort és kisteljesítmé
nyű 10 GHz-es generátort fejlesztett.

A számítógép iskolai megjelenésével párhuzamosan 
sokat foglalkozott a számítógép fizika, illetve matematika 
órán történő didaktikai felhasználásával. A számítógépet 
mint mérőeszközt használta fizika órán, melyhez kiegé
szítő áramköröket fejlesztett.1981-ben felkérésre megyei szakfelügyelői feladatot 
látott el a matematika, majd a fizika tantárgyakból. Ezt a 
munkakört 1995-ig töltötte be.

Nevelő-oktatói munkája során kiemelt hangsúlyt ka
pott a tehetséges tanulókkal való törődés. Tanítványait 
különböző versenyekre készítette fel, ahol is többségében 
eredményesen szerepeltek. Tanulói első helyen szerepel
tek a Ki miben tudós?, Mikola Fizikaverseny, Jedlik Fizi
kaverseny, Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny, 
KöMaL fizika feladatmegoldó és mérési feladatok megol
dási versenyein, az ATOMKI Középiskolás pályázatain, a 
József Attila Tudományegyetem Középiskolás pályázatain. 
A Diákolimpián három tanítványa volt olimpiai kerettag. 
Az ELFT-BME-SIMENS „A jövő technikájának fizikai alap
jai” középiskolás pályázatán tanítványa első helyezést ért 
el. Az Országos Középiskolai Tanári Ankéton, mint mű

KÖNYVESPOLC

Nemrégiben ugyanennek a kiadónak a gondozásában jelent meg 
Feynmannak, a fizika Nobel-díjas „fenegyerekének" egy a mostanihoz 
többé-kevésbé hasonló tárgyú kötete, amelyről a Fizikai Szemlében 
meg is jelent ismertetés (FSz 2002/4, 133). A jelen könyv mintegy ne
gyedszázad rövid előadásait, interjúit, a szélesebb nagyközönséget 
érintő közleményeit adja közre egy kötetben. Ezek tudományfilozófiá
ról, kultúráról, társadalomról, vallásról és hasonló, a fizikától inkább 
távolabb eső kérdésekről szólnak. Külön érdemes kiemelni azt a tanul
mányt, amelynek címe „Richard P. Feynman különvéleménye a Space 
Shuttle Challenger vizsgálatával kapcsolatban". Ebben, mint a vizsgáló- 
bizottság egyetlen tudós tagja kimutatja, hogy a program vezetői 
mennyire nem vették figyelembe a szakemberek véleményeit és felelőt
lenül a biztonság illúziójába ringatták magukat.

Van azután tanulmány, amelyik a számítógépek jövendő fejlődését 
vázolja fel egészen a molekuláris, atomi számítógépek elvi lehetőségé
nek tárgyalásáig, bármilyen abszurdnak tűnik is ez utóbbi még ma. 
Máshol a nanotechnológia alapjait fekteii le, ezért is tartották a „nano- 
technológia atyjának”. Ezek azok a részek, amelyek legközelebb állnak 
a fizikához, ahol megcsillan Feynman ismeretes szaktudása, eleganciá
ja, sőt: zsenialitása. Itt találkozunk a fizikáról szóló munkáiból ismert 
Feynmannal (lásd, például a magyarul is megjelent kilenc kötetes fizi
káját). Erről maga így vall: „Fia a fizikáról beszélek, és ezt szeretem, 
akkor én csak a fizikára gondolok, és nem törődök azzal, hogy hol 
vagyok, semmivel sem törődöm. "(218, o.)

Minél messzebb kerülünk azonban a fizikától Feynman véleménye, 
tárgyalásmódja annál felületesebb, közhelyszerűbb, nem egyszer irrele

helyvezető előadók vettek részt tanítványai, nagy sikerrel. 
Az ELTE által szervezett Ifjú Kutatók Nemzetközi Konfe
renciáján, a magyar csapat jelentős hányada tanítványai 
voltak, ahol nemzetközi sikereket értek el. Nevelői pálya
futása során országos elismertséget szerzett.

Számos kitüntetéssel rendelkezik: Oktatásügy Kiváló 
Dolgozója; Mikola-díj; Kiváló Tanár Díj és Cím; Jász- 
Nagykun-Szolnok Megyéért Díj; Túrkevéért Díj; Pedagó
gus Szolgálati Érdemérem, Ericsson-Díj.

Tehetséges tanítványait még betegen sem akarta el
hagyni, terveket szőtt, kutatási témákat keresett. Igaz örö
met a tanítványok sikere jelentett számára.

Alapvető emberi tulajdonsága a szerénység mellett a 
hűség volt. Hűség a pedagógus hivatáshoz, az iskolai kö
zösséghez, hűség az igaz emberi értékekhez, a család
hoz. Tudtuk és éreztük mindig, hogy ezt a pályát csak 
sziklaszilárd pedagógusi hittel, megszállottsággal lehet 
végigcsinálni, ami őt jellemezte.

Az iskolai csengő már nem jelzi számára a fizika óra 
kezdetét, mivel ezt nem hallja már. Gyilkos betegségtől 
eltompított hangját sokáig hiányolni fogják.

Büszkék lehetnek azok a diákok, akiket tanított, büsz
kék azok a megyei iskolák, ahol tanácsaival segítette a ne
velő-oktató munkát, büszkék lehetnek a Ványai Ambrus 
Gimnázium tanárai, akikkel együtt dolgozott, és én is 
büszke vagyok, hogy az elmúlt több mint húsz évben álta
lam igazgatott iskolának ilyen tanára volt, akitől nem bú
csúzunk, mert lelkét magunkkal visszük és megőrizzük.

Cseh Sándor 
Ványai Ambrus Gimnázium, Túrkeve

Richard P. Feynman: A FELFEDEZÉS ÖRÖME
Accord Kiadó, Budapest, 2002. 244 o.

váns -  legalább is a recenzens véleménye szerint (lásd például a Los 
Alamos-i élményeknél a széfek kinyitásának hosszas, visszatérő tárgya
lását). Ennek okáról 6 maga így vall: „Mindig nagyon egyoldalú beállí
tottságú voltam a tudománnyal kapcsolatban... Nem volt időm a ta
nulásra, és nem sok türelmem volt az úgynevezett humán tárgyak
hoz... Csak később, amikor már idősebb voltam, akkor lettem mérsé
keltebb és kissé nyitottabb. ...de valójában még mindig nagyon egyol
dalú személy vagyok, és sok mindent nem tudok. Intelligenciám korlá
tozott, és azt is speciális irányban használom." (18 o.) Ehhez járult 
vagy ebből következett egyfajta lenéző magatartás a humán tudomá
nyok iránt. „A társadalomtudomány (szociológia) példa olyan tudo
mányra, amely valójában nem tudomány; a dolgaikat nem tudomá
nyosan végzik, csak követik a formákat -  adatokat gyűjtenek, elvégez
nek ezt meg azt és így tovább, de nem állapítanak meg törvényeket, és 
nem találnak ki semmit." (36. o.)

Nem fejezhetjük be az ismertetést anélkül, hogy ne említenénk meg, 
hogy több előadásban visszatérően milyen melegen emlékezik meg 
édesapjáról, aki bár nem volt tudós, de beszélgetéseivel, a természet 
jelenségeire vonatkozó közös megfigyelésekkel egyengette fia tudósi 
pályáját.

Végül egy durva hibára kell, hogy felhívjam a figyelmet. A 188. ol
dalon a Lamb-eltolódást tárgyalva Lamb munkatársként Rutherford 
szerepel (még a lábjegyzetben is Rutherford adatait adja meg), pedig a 
Lamb kísérlet idején Rutherford már régen halott volt. Valójában Lamb 
munkatársa Retberford volt.

Berényi Dénes
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MAGFÚZIÓ: A JÖVŐ ÍGÉRETES ENERGIAFORRÁSA
Porkoláb Miklós, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA

Amerikában elterjedt vélekedés szerint a magyar be
vándorlók (lévén marslakók) messzebb látnak a jövőbe, 
mint a p illanatnyi társadalmi-technikai körülmények
hez történő illeszkedésre nevelt országok lakói. Ezért 
talán nem is kell csodálkoznunk, hogy Porkoláb Miklós 
(aki saját nevét tengerentúl is Miklósnak mondja) idén 
augusztusban egy debreceni konferencián a magfúzió 
jövő társadalmi jelentőségéről tartott előadást. Vele be
szélgettünk magyar gyökereiről és az emberiség jövőjéről.

Budapesten születtem az Új-Szentjános-kórházban 
1939-ben. De nem vagyok budapesti gyerek, édesapám 
vasutas volt, különböző helyeken volt állomásfőnök. 
(Édesanyám Joachim Ferenc festőművész leánya volt, az 
ő apja Párizsban kapott képzőművészeti akadémiai dip
lomát. Az I. világháború kitörése alkalmából jött haza 
nyugatról.) Mindig költöztünk, magam is több iskolába 
jártam: először Vácra és a második évtől kezdve Tatabá
nyára. Vácott a kémiaórák tettek rám maradandó hatást. 
Először a laboratóriumba mentünk és ott kísérleteket 
végeztünk el. Utána elméletet tanítottak az osztályterem
ben. Ezután a diákoknak gondolkozniok kellett, hogy a 
korábbi kísérletek eredményét összevessék az elmélettel, 
lehetőleg megmagyarázva a tapasztalatot. Ez arra nevelt, 
hogy figyeljük meg, mit látunk a világban, és gondolkoz
zunk azon, hogyan lehet a látottakat értelmezni. Az ilyen 
neveltetés nagyon hasznos volt egész életemben. 1956- 
ban a pesti Eötvös Gimnáziumba iratkoztam be. De pár 
hét múltán, a forradalom leverése után Kanadába men
tem, a középiskolát Vancouverben fejeztem be.

Negyedéves hallgatóként a vancouveri egyetem 
könyvtárában egy kis könyvet találtam a magfúzióról, E. 
Bishop írta az 1950-es években. Fizikaprofesszorommal, 
George Volkovval (aki korábban Oppenheimer tanítványa 
volt Berkeley-ben) beszélgettem arról, hogyan segítheti a 
magfúzió az emberiség jövőbeli energiaellátását. A köny
vet magam is megvettem.

Mérnökfizikus hallgató voltam, és keresni kezdtem: 
hol lehetne plazmafizikát tanulni. Az 1960-as években a 
Stanfordi Egyetemre iratkoztam be Kaliforniában, ahol 
tovább folytattam fizikai tárgyak tanulását (főleg kvan
tum- és plazma-fizikát), dolgoztam doktorátusi disszertá
ciómon. (Egyszer Marx Györggyel is találkoztam, aki épp 
Stanfordban volt vendégprofesszor.)

Teller Edével többször találkoztam. Már az említett 
könyvben is olvastam, hogy Teller a plazma együtt-tartá- 
sával, stabilitásával foglalkozott. (Azt mondta, hogy a plaz
ma olyan, mint egy léggömb. Ha össze akarják nyomni, 
kibuggyan ott, ahol épp nem nyomják. Ilyenkor akár ki is 
pukkadhat. Ezt el lehet mondani a mágneses mezőbe zárt 
forró ionizált gáz, azaz a plazma bezárásának problémájá
ról is.) Téliért Livermore-ban a magfúzió foglalkoztatta.

Ott az 1980-as években szerkesztett és kiadott egy tanul
mánygyűjteményt a magfúzióról (annak békés alkalmazá
sáról), amibe én is írtam egy fejezetet plazma-hullámok 
statisztikus mechanikájáról. Teherrel hosszan beszélget
tem arról, amit írtam. Ő mindent az alapvető fizikai törvé
nyek alapján akart megérteni, de ez nem mindig könnyű. 
A plazma tipikusan statisztikus sokaság. Rengeteget dol
goztam rajta. Amikor Stanfordban befejeztem a doktorá
tust, Princetonba mentem, ott volt a plazmával foglalkozó 
alapkutatás központja. 10 évig dolgoztam ott. Abban az 
időben olyan rosszak voltak a mesterséges fúzió megvaló
síthatóságára vonatkozó laboratóriumi eredmények, hogy 
eleinte magam sem bíztam a sikerben. De 1968-ban híre 
érkezett, hogy az oroszok TOKAMAK-jukban megmérték 
a mágneses mezővel bezárt plazma hőmérsékletét, és azt 
találták, hogy kT= 1,5 keV. Az amerikaiakat, akik a Bohm- 
féle diffúziós koefficiens korábban elfogadott értékét 
használták prognózisukban, meglepte, hogy a hőmegtar
tás 30-szorta jobbnak bizonyult az általuk vártnál! Reális 
lehetőségűnek látszott a magfúzió laboratóriumi megvaló
sítása: a Bohm-féle diffúziós koefficiens nem volt a termé
szet alapvető törvénye!

A biztató híreket hallva áttértem alkalmazott plazmafi
zikára: fúziókutatásra. 1967-ben Herman Feshbach, a 
Fizikai Intézet híres vezetője a Massachusettsi Műegye
temre (MIT) hívott plazmafizikát és fúziót tanítani. Azóta 
ott tanítok, ott végzek kutatómunkát diákjaimmal.

A budapesti (orosz gyártmányú) kis TOKAMAK-ot 
négy éve, majd újra két éve meglátogattam. Másfél napot 
Zoletnik Sándorral és csoportjával diszkutáltam, még 
mielőtt a budapesti TOKAMAK-ot lezárták.

Most rendkívül érdekesnek találtam az idei debreceni 
konferenciát (II. International Symposium on Radiation 
Education), magam is rengeteget tanultam belőle. Jó 
volna Amerikában is arra orientálódni, hogy a tanárok a 
középiskolában tanítsák, a 21. századi fiatalok már ott 
megértsék, mi a radioaktivitás és mi a sugárvédelem. Ha 
minden döntést és tennivalót a hatóságokra hagynak, 
akkor az emberek nem fogják érteni, miről is van szó. 
Mikor diákként megérkeztem Kanadába, csodálkozva 
tapasztaltam, hogy ott a középiskolában nem kötelező a 
fizika, de a kémia sem. Nekem már volt 3 év fizikám és 3 
év kémiám, hozzám képest az ottani diákok el voltak 
maradva. Ma sem könnyű elképzelni, hogyan kaphat va
laki középiskolai végzettséget úgy, hogy semmi fizikát, 
semmi kémiát vagy biológiát nem tanult.

Nekem itt Magyarországon érdekes élmény és tanulság 
volt, hogy kis dózis immunvédelem aktiváló hatású (rák 
ellen védő) lehet. Oktatás iránt érdeklődő kollégáimnak 
jelezni fogom, hogy ilyen kérdések vizsgálatával és tanulá
sával az amerikai diákoknak is érdemes volna foglalkozni.

(M.Gy.)
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A FIZIKA TANÍTÁSA Rovatvezető: Újvári Sándor
Lánczos Kornél Gimnázium, Székesfehérvár

A VEGYÉSZ- ÉS FIZIKUSKÉPZÉS INDULÁSA BUDAPESTEN

Az elmúlt tizenkét évben különböző okokból megsza
porodtak a visszaemlékezések és a (tudománytörténeti 
munkák a sajtóban és az elektronikus médiában. A Fizi
kai Szemle sem kivétel, és igazán élvezhetjük a komoly 
szakcikkek mellett a nem szaknyelven íródott, emberi 
problémákat is tárgyaló tanulságos írásokat. Remélem, 
nem csak a magam korabeli olvasók merengését keltik 
fel, hanem a fiatalabbak is megtalálják bennük az érde
kességeket és a tanulságokat. Andy Grove -  Gróf András 
visszaemlékezésére olyan erősen rezonáltam, hogy leül
tem a szövegszerkesztő elé.

A visszaemlékezésekből és tudománytörténeti írásai
ból hiányolom az 1945 utáni évek fontos változásainak 
megemlítését, ezen belül az országunk tudományegyete
mein folyó természettudományos oktatás, szakember- 
képzés és kutatás gyökeres átalakulásának történetét. 
Ehhez szeretnék személyes élményeim alapján néhány 
adalékkal hozzájáailni, első sorban az ELTE TTK meg
születésével és funkcióváltozásaival kapcsolatban.

1948-49-ig a budapesti Pázmány Péter Tudomány- 
egyetem a következő karokból állt: hittudományi, jogtu
dományi, bölcsészettudományi és orvostudományi. Nem 
vagyok történész, nem is kutattam a változások sorrend
jét, az ezeket kezdeményező személyeket, illetve hivata
lokat. De bizonyos, hogy az 50-es évek elején a Pázmány 
Péter nevet a Katolikus Hittudományi akadémia örökölte. 
Levált, és Semmelweis nevét vette fel a gyógyszerészkép
zést is magában foglaló, önállósult Orvosi Egyetem. A 
Tudományegyetem Eötvös Loránd névvel működött to
vább. A Bölcsészettudományi Karról viszont levált Ter
mészettudományi Kar, azaz a TTK.

Mai egyetemi városaink közül 1920-ig csak Budapest 
volt az. A trianoni békeszerződés aláírása után Pécsre 
helyezték a pozsonyi egyetemet, Debrecenbe pedig a 
kolozsvárit. Szeged ezek után Klebelsberg Kunó minisz
tersége alatt jutott újonnan alapított egyeteméhez.

Szülővárosomban, Pécsett 1914-ben, a városban há
rom új, korszerű iskolaépület építése fejeződött be. Is
mert közülük a jónevű reáliskoláé.

A professzorok mellett csak egy-másfél fizetett munka
társ -  intézeti tanár (ma docens) és tanársegéd -  dolgoz
hatott (mivel félfizetéses állások is voltak), a többiek mint 
díjtalan tanársegédek, gyakornokok és doktoranduszok 
vehettek részt az oktatásban és a kutatásban, ha ezt szü
leik támogatásával megengedhették maguknak. Az ő 
létszámuk is erősen korlátozott volt. És ez vonatkozott a 
kísérleti kémiai és fizikai intézetekre is, kötelező labora
tóriumokkal stb. Azt se felejtsük el, hogy az egységes 
„universitas”-okon a bölcsészkari kémiai, kísérleti fizikai, 
valamint növény- és állattani tanszékekre vagy intézetek
re hárult az első éves orvos- és gyógyszerészhallgatók

Hajdú Ferenc
Budapest

oktatása is. Sőt, mivel ezeket a leendő szakembereket 
sokkal szigorúbb követelmények szerint kellett elbírálni 
és végül diplomában részesíteni, mint a leendő középis
kolai tanárokat (a „szabad” bölcsészekről nem is szólva), 
a medikusokat és a patikusokat félév végén szigorúan 
kollokváltatni, tanév végén pedig szigorlatoztatni kellett. 
A szűkös körülmények miatt a legkiválóbb szakemberek 
már a 30-as évektől kezdve érthető okokból orientálód
tak a sokkal jobb feltételeket ígérő nyugat-európai és 
amerikai egyetemek felé.

1920 után nagyon sok fiatalemberre már egyetemi 
beiratkozása előtt, vagy közvetlenül végzése után a Nyu
gat vonzása mellett hazája taszítása is hatott, a közismert 
diszkriminációs törvények és a társadalmi-politikai lég
kör formájában. Noha a taszítás ideológiai indoklása 
1945-től kezdve gyökeresen megváltozott, az érintettek 
vagy a magukat érintettnek érzők köre nem is változott 
olyan drámaian, mint az ország politikai berendezkedése. 
A két háború közötti szegénység pedig a háború alatt és 
után az elviselhetőség határáig ért. Ezért mondjuk, Szi
lárd Leó és Békésy György, Gábor Dénes és Bay Zoltán, 
Hevesy György és Szent-Györgyi Albert távozásának szub
jektív okai nem is különbözhettek egymástól annyira, 
mint első pillanatban gondolhatnánk.

Az 1945-46-os tanévben a Pázmány Péter Tudo
mányegyetemen és ennek Bölcsészettudományi Karán 
még semmilyen szervezeti és minőségi változás nem 
történt. Annál nagyobb volt a mennyiségi ugrás a beirat
kozott hallgatók létszámában. A háborús események, az 
általános szegénység és a zsidótörvények miatt az egye
temről kimaradt, illetve be sem jutott emberek tömegei 
1945 szeptemberében az éppen beérett korosztálybeli
ekkel együtt, egyszerre kezdték meg első vagy második 
tanévüket az egyetemi bölcsészkari természettudomá
nyi szakokon és az oktatásra hozzájuk rendelt orvosi és 
gyógyszerészi karon. Az I. éves általános kémia (Gróh 
Gyula) és kísérleti fizika (Rybár István) előadásokat a 
professzoroknak két egymás utáni órákban, duplán kel
lett megtartaniuk, mert a két legnagyobb tanterembe 
sem fért be egyszerre a mintegy 1500 beiratkozott hall
gató.

1946 januárjában az Egyetemnek több hetes szénszü
netet kellett tartania, de a nélkülözéseket így sem min
denki bírta ki. így a Debrecenből csak nemrég felkerült 
Kerékjártó Béla, a geometria professzora, már a szénszü
net alatt meghalt tbc-ben vagy tüdőgyulladásban. (Megje
gyezhetjük, hogy a Műegyetem 1945-ben sem liberalizál
ta a felvételi létszámokat, például a vegyészmérnöki 
karra alig vettek fel új hallgatókat, mert az előző tanév
ben felvett, de közben kimaradt hallgatók kitöltötték az 
alacsony létszámkeretet.)
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Kikből állt a szorosan vett bölcsészkari természettudo
mány szakos hallgatóság? A többséget a ma is ismert két
szakos középiskolai tanári pályára készülők tették ki, 
ahol a választható szaktárgyak a matematika, fizika, ké
mia, természetrajz és földrajz voltak.

A csak adminisztratív feladatokat ellátó Tanárképző 
Intézet (TKI) írta elő a szaktárgyakon belüli kötelező kol
légiumok és laboratóriumi gyakorlatok óraszámát és vizs
gáit, ezeken kívül pedig egy-egy pedagógiai, filozófiai, 
magyar irodalmi és idegen nyelvi óra látogatását.

Aki nem jelentkezett a TKI-nál, és nem kapta meg vé
kony, puhafedelű TKI-s leckekönyvét, az „szabad böl
csész” lett. Ők teljesen szabadon válogattak a hallgatni 
és látogatni kívánt fő- és melléktárgyak, előadások kö
zött, de bizonyos számú vizsgát, azaz kollokviumot 
azért le kellett tenniük, hogy a negyedik tanév végezté
vel megkapják a tanulmányaikat lezáró „abszolutóri- 
um”-ot. Ezek után, akinek volt kedve és módja rá, je
lentkezhetett doktori témáért egy professzornál, és 1-3 
év alatt elkészíthette egyetemi doktori értekezését, mi
közben mint ingyen munkaerő, részt vett az intézeti, 
tanszéki oktató munkában.

A szabad bölcsészek között különleges helyet foglalt 
el a bölcsész-vegyészek csoportja. Ugyanis a 30-as évek
ben kiderült, hogy a fejlődő új iparágak (vegyi, gyógy
szer, elektronikai, textil stb.) a Műegyetemről kikerülő 
évi húsz vegyészszakembert igényelnek. Ezért a böl
csészkaron tanult vegyészek -  köztük nők is -  remény
kedhettek az átlagosnál jobban fizetett ipari laboratóriu
mi állás megszerzésében. Ehhez azonban nem volt elég 
négy bölcsész-vegyészi tanév abszolválása, ezt sem az 
ipar, sem a közigazgatás nem ismerte el hivatalosan fel
sőfokú képzettségnek. Ehhez meg kellett szerezni a dok
torátust, azaz vegyészdoktorrá kellett válni. Utólag elgon
dolkodva ennek a bizalmatlanságnak az okain, arra jutot
tam, hogy a vegyipar veszélyessége nemcsak az üzem
ben, hanem a laboratóriumokban is nagy, eltérően a filo- 
zopterek lehetséges munkahelyeitől. Feltevésemet az is 
erősíti, hogy ciánozó féregirtó kisiparosi engedélyt csak 
okleveles vegyészmérnök kaphatott, bölcsész-vegyész 
még doktorátussal sem. A vegyészmérnöki karra nőt nem 
vettek fel 1946 előtt.

A leendő vegyészdoktorok élete lényegesen különbö
zött a filozopterekétől abban, hogy a kötelező laborató
riumok tandíja sokkal magasabb volt, mint az elméleti 
kollégiumoké az alapképzés és a doktorálás során egy
aránt, ugyanakkor ezek teljesítése aligha volt lehetséges 
„mezei” módszerrel. Tehát a jobban fizető szakma re
ménybeli megszerzése sokkal nagyobb munka- és pénz- 
befektetést igényelt.

Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a vegyészeken 
kívül más, nem mérnöki diplomás szakemberek alkalma
zása az iparban a 40-es évekig még Amerikában sem me
rült fel. Az első fizikusról, akit egy gépgyár alkalmazott az 
USA-ban, regény is született „Villámok között” (Live with
in lightnings) címmel. A mégis létező fizikusi munkahe
lyekre (meteorológus, csillagász) rendszerint matematika- 
fizika szakos tanárok vagy tanárjelöltek közül választottak. 
Közülük kerültek ki a biztosítási matematikusok is, akik 
akkor a legjobban fizetett szakemberek voltak.

A vegyészmérnöki, az okleveles vegyészi és a fizikusi 
szakmák ipari-gazdasági „rangsorolásának” tulajdonítha
tó, hogy számos későbbi nagy fizikusunk -  külföldön 
vagy belföldön -  pályaválasztása idején vegyészmérnöki 
vagy okleveles vegyészi szakra iratkozott be, és többnyi
re meg is szerezte választott szakmája diplomáját. Biztos
ra vehető, hogy az ilyen kitérő, ma divatos szóval az in- 
terdiszciplinaritás, fizikusi pályájuk kiteljesedésében nem 
vált hátrányukra.

1945-ben a nyár elején az egyetem kémiai laborgyakor
latokat szervezett azért, hogy azok, akik a háborús esemé
nyek miatt 1944-ben megkezdték és megszakították, vagy 
meg sem kezdhették tanulmányaikat, elvégezhessék első 
tanévüket. Az 1945 szeptemberében beiratkozott első- és 
másodéves bölcsész-vegyészek hamar megértették az új 
idők szavát, és megérezték az új lehetőségeket. Mint ezek 
egyike, áttérhetek a többes szám első személyú igealakok
ra. Tehát, először is megalakítottuk a régóta létező Böl
csészhallgatók Egyesületén belül a magunk Vegyész-szak
osztályát, és kezdettől igyekeztünk a filozopteri vezetéstől 
függetlenül, önállóan cselekedni, különös tekintettel telje
sen eltérő érdekeinkre. Nagyon hamar megfogalmazódott 
legfőbb kívánságunk, az „okleveles vegyész” cím, szakma 
vagy hivatás megszerzésének lehetősége.

Megalakult egy, vegyészprofesszorokból (Gróh Gyula, 
Buzágh Aladár, Erdey-Grúz Tibor, Széki Tibor) és a Ve
gyész-szakosztály küldöttségéből álló vegyes bizottság, 
és megbeszéléseink nyomán hetek alatt elkészült az ok
leveles vegyészek képzésének tervezete a matematikus, 
fizikus, mineralógus professzorok egyetértésével. A Böl
csészkarnak a minisztériumba felterjesztett tervezetét 
igen rövid idő alatt elfogadták, és hamarosan már az in
dexbe bepecsételhető, „I. vegyészi szigorlat” fejlécú gu
mibélyegző is elkészült. Nem volt már akadálya az első 
„okleveles vegyészi” évfolyam megalakulásának. Saját 
indexemben az I. szigorlat dátuma 1946. október 17. 
Pontosan két évvel később, 1948. október 19-én kelt III. 
szigorlatom igazolása, mely után megkaphattam vegyész
diplomámat. Mindezeket az igazolásokat és a diplomát a 
Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Karának dékánjai adták ki.

A budapesti példa nyomán a debreceni, szegedi és 
pécsi bölcsészkaron is hasonló szakokat indítottak.

Az 1948-49-es tanév kezdetén az intézetek sok új ta
nársegédet, gyakornokot és demonstrátort vehettek fel, 
általában fizetés nélkül. Egy részük valamilyen ösztöndíj
ban részesülhetett 1949 tavaszáig. 1949. május 1-jére a 
minisztérium életbe léptette a „tudományos státus”-t, ami 
azt jelentette, hogy ezentúl minden egyetemi dolgozó 
(szerény) fizetésben részesült.

Emlékezetem szerint a tudományos státus bevezetése 
alkalmából a Trefort-kertbe vidám májusi összejövetel 
szerveződött, amelyen több, újonnan kinevezett pro
fesszor is megjelent. A matematikusok közül Túrán Pál, 
Hajós György, Kárteszi Ferenc, a fizikusoknál Pócza 
Jenő, Faragó Péter neve merül fel bennem. Ortvay Rudolf 
katedráját már a második félév kezdetétől Novobátzky 
Károly töltötte be, miután az I. félévben László Zoltán 
tartotta a mechanika kollégiumot. Fényi Alfréd és Szamo
si Géza is a Karon volt már 1949 májusa előtt.
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Az okleveles vegyészek képzésének legalizálását kö
vette a fizikus, az alkalmazott matematikus és biológus, 
geológus és más szakok megindítása. Mindezekkel a lé
pésekkel a magyarországi természettudományos szakem
berképzés konform lett a gazdaságilag fejlettebb országok 
felsőoktatási rendszereivel. (Lásd: Andrew Grove indulása 
1956-ban a vegyész szak III. évfolyamán az USA-ban.) Az 
új vegyész- és fizikushallgatók nagy részének tanulását a 
Bolyai Népi Kollégium megnyitása tette lehetővé (igazga
tója Pál Lénárd, helyettese Szekér Gyula volt).

Az első vegyész évfolyamok műveltségi színvonalát 
nem a belőlük kikerült akadémikusok, professzorok és 
feltalálók, Kossuth- és Széchenyi-díjasok számával szeret
ném jellemezni, hanem a „Szigor herceg” című vegyész- 
opera megkomponálásával és előadásával. Ez az 1946- 
ban beiratkozott második „okleveles” vegyészévfolyam 
kollektív alkotása volt. A mű végigkíséri vegyészeket a 
laboratóriumi „digerálás”-tól a szigorlaton át az ünnepé
lyes diplomaosztásig. Borogyin „Igor hercege” csak a

címadást sugallta. Az értelmes történet szakmailag hiteles 
és szellemes szövegben megírva, a jól jellemzett diák- és 
tanárfigurák és a népszerű operákból és operettekből 
szenzációsan összeválogatott zenei anyag valósággal hal
hatatlanná tette ezt az egyszeri alkalomra készült alkotást. 
Az 1948-as bemutató előadással az opera élete nem ért 
véget, sőt, később virágzott fel igazán, az évfolyamon 
minden év végén előadták. A három tanár főszereplő 
hosszú éveken át alakította saját szerepét, akkor is, ami
kor már az életben is egyetemi oktatói állásokat töltöttek 
be. Andrew Grove-nak sikerült 1956 tavaszán egy másik 
műsorszámmal fellépnie az akkor már nyolcéves opera 
mellett, de az utóbbi sok évvel később is mindig újra 
elhangzott.

Néhány éven belül a Bölcsészettudományi Karokból 
kiváltak a Természettudományi Karok. Ettől kezdve a ma 
is aktív fizikusok túlnyomó többsége az ELTE TTK-n, il
letve a debreceni, pécsi, szegedi egyetem TTK-ján végez
te tanulmányait és szerezte meg diplomáját.

ÖVEGES JÓZSEF FIZIKAVERSENY, 2002 Berkes József
PTE Kísérleti Fizikai Intézet

A XII. Öveges József Fizikaverseny 2002. május 17-19- került meg
rendezésre Budapesten. Az előző évek gyakorlatától eltérően az orszá
gos döntőbe meghívott tanulók számát nem a megyék, illetve a főváros 
lakosai, hanem az általános iskolás korú diákjai számához viszonyítot
tuk. Eszerint a korábbi 61 hazai tanuló helyett 67 tanulót hívtunk meg 
az országos döntőre. A határainkon kívüli országokban fizikát magyar 
nyelven tanuló diákokat a döntőben 11 fő képviselte.

A kísérőtanárok és a zsűri tagjai között jelen volt több, Ericsson-díj- 
jal kitüntetett fizikatanár is (Anka Attiláné, Gyimesi Éva, Kapcsa József, 
Sebestyén Zoltán).

A feladatkitűző bizottság munkáját a korábbi koncepció alapján 
végezte. A zsűri elnöke ebben az évben Molnár Miklós volt. A kísérleti 
(„K"), a kísérletelemző („E”) és a fizikatörténeti („T”) feladat megoldásá
ra egyaránt 40-40 perc állt a versenyzők rendelkezésére. Az öt gondol
kodtató („A") és a három összetettebb számítást igénylő („B”) feladat 
megoldására 90-90 perc jutott. Minden feladatot a felügyelőtanártól 
kapott golyóstollal kétoldalas, indigós munkalapra kellett elkészíteni.

A feladatok megoldásának befejezése után a versenyzők magukkal 
vihették a feladatlapokat és a megoldások indigós másolatait. Egyúttal 
megtekintés céljából kifüggesztésre kerültek az egyes versenyfeladatok
nak a feladatkitűzők által megadott megoldásai, illetve pontozási rend
szere.

A versenyfeladatok megoldásának befejezése után a versenyzők 
képviselői Varga Ildikó  vezetésével megkoszorúzták Öveges Józsefem
léktábláját a Varsányi udvarban.

A hivatalos eredményhirdetés előtt, a tavalyi tapasztalatok birtoká
ban ismét lehetőséget adtunk a felkészítő, illetve a kísérőtanároknak az 
általuk vélt és indokolt reklamálásra, a kifogásolt megoldások értékelé
sének ismételt felülvizsgálatára. A reklamálást írásban, indoklással, az 
igényelt pontszám megjelölésével lehetett beadni.

A 858 darab kijavított feladatra mindössze három felülvizsgálati ké
relem érkezett, amiből alapos elemzés után kettőt tartott indokoltnak a 
versenybizottság. A probléma alapvetően a nehezen olvasható írás, 
illetve rendezetlen kapcsolási rajz értelmezéséből származott.

A tényleges verseny mellett a diákok és kísérőik pénteken este a 
Csodák Palotájába látogattak, szombat délután pedig a Millenáris 
Parkban megtekintették az „Álmok álmodói -  világraszóló magyarok” 
kiállítást. Még aznap este Huzella Péter előadóművész „Ellentétek” 
című műsorát tekinthették meg.

A XII. Öveges József Fizikaversenyen a résztvevő diákok térítés- 
mentesen vehettek részt. A lebonyolítás költségeit pályázatokból, mi
nisztériumi és egyéb támogatásokból biztosítottuk. Minden támogató 
segítségét köszönjük, melyre a továbbiakban is bízvást számítunk.

A díjazott versenyzők

I. díjasok:
1. Szu r m a i Csongor  (117 pont, Budapest, ELTE Apáczai Cs. J. Gyakor

ló Gimnázium, tanára: Kotek Gábor)
2. M o lnár  K ristóf (116, Zalaegerszeg, Zrínyi M. Gimnázium, Juhász 

Tibor)
II. díjasok:
3. H o lló  László  (113, Kisújszállás, Arany J. Általános Iskola, Mrenáné 

G. Katalin )
4. N ém eth  Balázs  (112, Szombathely, Bolyai J. Gyakorló Általános 

Iskola és Gimnázium, Szilágyi Balázs)
5. Erdélyi V ik to r  (112, Dunakeszi, Radnóti M. Gimnázium, Tölgyesi

né I. Marianna)
6. Buday PÉTER (111, Szekszárd, Dienes V. Általános Iskola, Marton  

Aladámé)
7. Széchenyi Gábor (111, Szolnok, Kodály Z. Ének-zenei Általános 

Iskola)
8. En g e d y  Balázs (110, Eger, Dobó I. Gimnázium, Hóbor Sándor)

III. díjasok:
9. Pető N óra  (106, Miskolc, Fényi Gy. Jezsuita Gimnázium, Tóth Ti

komé)
10. Németh Z solt (106, Nagykanizsa, Batüiyány L. Gimnázium, Dénes 

Sándomé)
11. Szíjártó Rita (105, Szekszárd, Dienes V. Általános Iskola, Marton  

Aladámé)
12. FISCHER B éla (104, Beregszász, Magyar Gimnázium, Győrffy István)
13. Suucs A n ett  (104, Fertőd, Általános Iskola, Pápai Gyuláné)
Az idén harmadik alkalommal került kiadásra a pénzjutalommal járó 
Öveges József Érem, melyet a verseny első helyezettje, Sz u r m a i Cso n 
g o r  (Budapest) és felkészítő tanára, K o t e k  G á b o r  érdemelt ki. Az 
érmek névre szóló végérvényes átadására, Debrecenben, a XXVI. Álta
lános Iskolai Fizikatanári Ankét és Eszközkiállítás megnyitó ünnepélyén 
került sor, melyre a versenyző és tanára vendégmeghívást kapott.

A zsűri a legjobb 13 versenyző teljesítményét (73,24% felett) díjazta. 
Minden díjazott oklevelet kapott. Az I. díjas versenyzők könyvcsekket, 
könyvet, számológépet (SZÜV Nyírség Kft.) és a KöMaL egyéves, felké
szítő tanáraik pedig a Természet Világa szintén egyéves előfizetését 
kapták. A II. díjasok könyvcsekket, könyvet, ezen kívül a 3-5. helyezet
tek a KöMaL egyéves, a 6. helyezett az Élet és Tudomány egyéves előfi
zetését, a 7-8. helyezettek az Élet és Tudomány féléves előfizetését, 
felkészítő tanáraik könyvet kaptak. A III. díjasok könyvcsekket és 
könyvet, felkészítő tanáraik könyvet kapuk.
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A zsűri különdíjban (könyvjutalomban) részesítette M olnár Kristófot 
(Zalaegerszeg) és Holló Lászlói (Kisújszállás) a kísérleti, Németh Zsoltot 
(Nagykanizsa) a kísérletelemző, Erdélyi Viktort (Dunakeszi) és Pető 
Nórát (Miskolc) a fizikatörténeti feladat, valamint Jankó Zsuzsát (Sze
ged) és Csizmadia Jánost (Marcali) a gondolkodtató feladatsor sikeres, 
szépkivitelű megoldásáért. Ugyancsak különdíjat kapott Csörge Péter 
(Pécs), aki a nem díjazott versenyzők közül a számításos feladatsorra 
teljesen hibátlan megoldást adott, Pető Nóra, aki a lányok között lett a 
legeredményesebb és Fisher Béla (Beregszász), aki a határon túlról 
érkezettek közül III. díjas lett.

Hasonlóan egy-egy szép könyvet kapott minden határon túlról ér
kezett kisfizikus és a kísérő tanárok (Darvay Béla -  Kolozsvár, Győrffy 
István -  Beregszász, Nagy Teréz -  Nagymegyer és Popa Márta  -  Ko
lozsvár), valamint Marton Aladárné  (Szekszárd), akinek a versenyen 
induló mindkét tanítványa díjazott lett.

A nem díjazott versenyzők mindegyike könyvcsekket és a Chip Ma
gazin  egy-egy számát kapta lemez melléklettel, emellett a 14-38. helye
zettek Mikes-leveleket tartalmazó videokazettát, a 39-58. helyezettek 
könyvet, az 59-64. helyezettek pedig baseball sapkát kaptak.

A kitűzött feladatok
A kísérleti („K”) feladat

A tálcán található eszközök segítségével határozd meg az „ismeret
len fémből" készült test fajhőjét! A méréshez csak a tálcára odakészített 
eszközöket használhatod!

A tálcán található eszközök: 1-1 db 250 cm’-es üveg főzőpohár, 
100 cm'-es üveg főzőpohár, műanyagpohár, alumínium pohár, literes 
műanyag flakon vízzel, alumínium hasáb, „ismeretlen fémből” készült 
test, vasháromláb azbeszthálóval, borszeszégő, hőmérő, csipesz, m il
liméter beosztású mérőeszköz, valamint 1 doboz gyufa és papírra
gasztó.

A fe ladat megoldásához szükséges adatok: alumíniumhasáb sűrűsé
ge: 2700 kg/mJ, „ismeretlen fémből” készült test sűrűsége: 7,5 kg/m3, 
víz sűrűsége: 1000 kg/m3, víz fajhője: 4,2 k j/kg  -0C. (Wöller László)

A kísérletelemző („E”) feladat
A négy kivezetéssel rendelkező fekete do

bozban három azonos és egy kétszer akkora 
ellenállású fogyasztó található. Laci és Miklós ki 
akarta deríteni, hogy a dobozban a fogyasztókat 
hogyan kapcsolták össze. Ehhez két sorosan 
kapcsolt, egyenként U feszültségű telepet csatlakoztattak az A és a D  
kivezetésekre, majd voltmérővel megmérték az egyes kivezetések kö
zötti feszültségeket:

v „  ■ Unn = V, üx  -  |  U, UK . = Ua í = 1  U

A mért feszültségekből Laci és Miklós is külön-külön következtetett a 
fogyasztók kapcsolására. Az elkészített két kapcsolási rajz azonban 
nem egyezett meg. Valóban két megoldás van? Elemezd a feladatot, és 
rajzold le a lehetséges kapcsolásokat! A mérési eredmények valódiságát 
számítással igazold! (Berkes Józsefi

A fizikatörténeti („T") feladat
Budapesten, a Millenáris Parkban 2001 karácsonya előtt nyitották 

meg az „Almok álmodói -  világraszóló magyarok” című kiállítást, amely 
bemutatja a legkiválóbb hazai kutatók és alkotásaik történetét. Többek 
között A z elektromosság magyar kutatóinak nyomában megismerhet
jük azokat a nagyszerű mérnöki teljesítményeket, felfedezéseket, ame
lyekből válogattunk fizikatörténeti feladatunkhoz,

A kipontozott részeknél található számokat írd fel növekvő sorrend
ben az indigós munkalapra, majd a számok mellé írd az általad helyes
nek vélt kiegészítéseket!

A kiállítás helyszíne a Ganz-gyár egykori budai telephelye, ahol a 
XIX. század második és a XX. század első felében világhírű találmá
nyok születtek. Ennek a gyárnak volt a XIX. század végén vezető mun
katársa a három kiemelkedő képességű mérnök: Bláthy Ottó Titusz, 
Déri Miksa és Zipemowszky Károly. Mindegyikük érdeklődése, figyel
me a váltakozó áram alkalmazási lehetőségeire irányult. Együttműködé
sük egyik első terméke az a ... 1.......amit 1883-ban kezdtek gyártani.
Ennek felhasználásával oldották meg (harmadikként a világon) egy

színház, a budapesti ... 2. ... világítását. Legjelentősebb találmányukat, 
a ... 3. ... 1885-ben szabadalmaztatták. Közülük Bláthy Ottó Titusznak 
volt a legtöbb szabadalma. Például az 1889-ben megszerkesztett, majd 
1912-ben tökéletesített... 4 ...... amelyet ugyanezen elv alapján haszná
lunk ma is.

Ugyanehhez a gyárhoz kapcsolódik Kandó Kálmán  munkássága 
is, aki a vasúti közlekedést forradalmasította. Kezdő mérnökként Fran
ciaországban a Tesla-féle indukciós motor fejlesztésével foglalkozott. 
Az 1894-es hazatérése után első tervezése a ... 5. ... sorozat volt, ami 
alapja lett a későbbi villamos vontatás korszerűsítésének. Kandó Kál
mán tervei alapján készítették el ... 6. .. ,-ban Európa első villamosított 
fővonalát.

Talán kevésbé ismert Jendrassik György neve, aki 1927-től dolgozott 
ugyanebben a gyárban. Tanulmányai során, a berlini egyetemen olyan 
neves fizikusok előadásait hallgatta, mint Einstein és Planck. Világhírű
vé a nevével is fémjelzett motortípus, a ... 7. ... fejlesztése tette. A 
nagyjelentőségű 1938-as szabadalma egy mástípusú belső égésű hőerő
gép, a ... 8. ... továbbfejlesztésére vonatkozott. Ez irányú kutatásait a 
háború után politikai okokból nem folytathatta.

A technika más területe, az emberi hang és a zene továbbításának 
lehetősége foglalkoztatta Puskás Tivadart. Tanulmányai befejezése 
után az Egyesült Államokba ment, ahol két évig dolgozott a híres felta
láló, ... 9. ■.. munkatársaként. Amerikában vetődött fel benne először a 
... 10. ... gondolata, amit Európában elsőként Párizsban építettek meg, 
1879-ben. Nagy találmánya a vezetékes rádió őse, a ... 11. ... volt. Bu
dapesten, 1882-ben már operaközvetítést lehetett hallgatni rajta.

Bródy Imre legfontosabb találmánya a ... 12.......amit 1936-ban a
Budapesti Ipari Vásáron mutatott be először, A lámpa ... 13. ... gázzal 
való feltöltésével, s az izzószál megfelelő méretezésével sikerült az iz
zólámpa élettartamát és hatásfokát is megnövelni. Gyártása Ajkán in
dult meg 1937-ben.

E néhány életút felvillantásával ennek a látványos és érdekes kiá llí
tásnak a megtekintésére biztatjuk mindazokat, akik még többet szeret
nének megtudni múltunk örökségéből. (FerenczJános)

A gondolkodtató („A”) feladatok
„A1 "feladat

Rendelkezésedre áll három ugyanolyan izzólámpa, két kapcsoló, 
feszültségforrás (áramforrás) és vezetékek.

a) Rajzolj olyan áramköröket, amelyekben a kapcsolók alkalmazá
sával elérhető, hogy először egy, majd kettő, illetve mind a három izzó
lámpa egyidejűleg világítson!

h) A megrajzolt áramkörökből hagyd el a kapcsolókat, és csillaggal 
(*) jelöld meg azokat az izzólámpákat, amelyek a legfényesebben vilá
gítanának! Válaszodat indokold! (Berkes Józsefi

„A 2” feladat
János rugós erőmérővel megmérte, hogy a jobb és a bal kezével 

egyaránt 300 N erőt képes kifejteni.
a) Mekkora erőt mutat a rugós erőmérő, ha János karjainak teljes 

erejével, két végénél fogva húzza szét az erőmérő rugóját?
h) Mekkora erőt mutat a rugós erőmérő, ha az egyik végét a falban 

levő horoghoz rögzíti, és a másik végét karjainak teljes erejéből húzza?
Mindkét kérdésre adott válaszodat indokold! ( Wöller László)

„A 3” feladat
Az R sugarú, kör alakú parkban sétautat építettek a kör kerülete és 

átmérője mentén. Egy alkalommal a park ellentétes pontjából egyszerre 
indult el két kocogó. Ha az átmérő mentén (egyenes pályán) futottak 
egymás felé, akkor a találkozásig az elmozdulásaik nagyságának aránya 
2. Mekkora volt a kocogok elmozdulása, ha a körpályán futottak

a) egymással szembe?
h) egy irányba? (Farkas László)

„A4" feladat
Egy olajradiátor 69 Q ellenállású fűtő

szálát az ábra szerint kötötték a 230 V 
feszültségű hálózatra. A különböző kap
csolóállásokban mekkora

a) a fűtőszál áramkörbe iktatott részé
nek ellenállása?

b) a radiátor teljesítménye?
A kapcsolók egy időben nem zárhatók!

(Berkes Józsefi
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„AS" feladat
A mellékelt grafikon az egyenes vo

nalban, egyenletesen haladó csiga se
bességét ábrázolja az idő függvényé
ben.

a) Rajzold meg a csiga mozgásának 
út-idő grafikonját!

b) Milyen távol lesz a csiga a kiin
dulási helyétől 60 s elteltével?

(Berkes József)

A számításos (B”) feladatok
„B1 "feladat

A -130 °C hőmérsékletűre hűtött bronzdarabot 80 °C hőmérsékle
tű, 2 kg tömegű meleg vízbe tették. A termikus kölcsönhatás lezajlása 
után a közös hőmérséklet 20 °C lett. A bronz tömegének 80%-a réz, 
20%-a ón. A réz sűrűsége 8900 kg/m3, fajhője 380 J/kg -°C, az ón sűrű
sége 7300 kg/m3, fajhője 230 J/kg-°C, a víz fajhője 4,2 kJ/kg'°C. 
Mindennemű veszteségtől eltekintünk.

a) Mekkora a bronzdarab tömege?
h) Mekkora a bronz sűrűsége? (Berkes József)

b) Mekkora munkát végzett az erő ezen idő alatt?
c) Ábrázold a nehezék elmozdulását és az erőt az idő függvé

nyében! (Farkas László)

„B3" feladat
A 120 £2 ellenállású vezetékből 2 db azonos oldalhosszúságú négy

zetet formáltak. Az így kialakított kereteket három különböző helyzet
ben összeforrasztva áramkörbe kapcsolták. A feszültségforrás (áramfor
rás) feszültsége 12 V.

a) A forrasztási pontok az ábra sze
rint helyezkednek el:

b) A forrasztási pontok a négyzetek 
oldalainak felezőpontjai (az ábra szerint).

„B2" feladat
Az erőmérőre függesztett, 30 g tömegű test az erőmérő rugóját 1 

cm-rel nyújtja meg. Az asztallapon nyugvó, 300 g tömegű nehezéket 
ezzel a aigós erőmérővel úgy emelték fel, hogy az erőmérőt 2 cm/s 
állandó nagyságú, függőleges irányú sebességgel mozgatták.

a) Az asztal lapjához viszonyítva milyen magasra emelkedett a ne
hezék 10 s alatt?

c) A forrasztási pont a négyzetek 
szemben fekvő csúcsai, s az egyik vezető
keret síkját 90°-kal elforgatták.

A megjelölt pontok között melyik a 
legnagyobb, illetve legkisebb a teljesít
mény? Állításodat számítással igazold!

(Ferencz János)

ESEMÉNYEK

A NEVELŐK NEVELÉSE
II. International Symposium on Radiation Education, Debrecen, 2002. augusztus 21-25.

Sok évtizednyi tapasztalat alapján tudomásul kell vennünk, hogy 
újságírók, politikusok, lelkészek és egyéb, közvéleményt alakító és 
tolmácsoló személyek megismertetése természettudományos és köz- 
gazdasági tényekkel nem könnyű feladat.

Fokozottan éivényes ez mindazon esetekben, amikor (radioaktív) 
sugárzásról van szó, például az atomenergia elfogadása körüli vitákban, 
vagy a sugárzások orvosi, ipari és tudományos alkalmazásainak propa
gálásánál. Úgy látszik, legtöbb ember eleve állást foglal és nem hajlandó 
a választott ideológiájának meg nem felelő valóságot tudomásul venni. 
Ezért úgy véljük, hogy amennyiben tartósan módosítani akarjuk a jelen
leg elterjedt hozzáállást, amely a nyugati országokban többnyire atomel
lenes, úgy a következő nemzedék állásfoglalását kell befolyásolni, ami 
első sorban jól informált középiskolai és egyetemi oktatóktól várható el.

Felismeive ennek fontosságát, 1999-ben létrehozták a Radiation Edu
cation Forum nevű szeivezetet, amelynek első nyilvános fóruma a Haga- 
mában (Japán) megtartott First International Symposium on Radiation 
Education volt. Főtitkára T. Matsura professzor, hivatalos első rendez
vénynyitó előadója pedig a japán Tudomány- és Oktatásügyi miniszter 
volt. A szimpóziumot pártolta a Japán Atomenergia-Ügynökség, amely a 
beszámolók és előadások anyagát publikált közlemények útján hozzáfér
hetővé tette. A második, a „Sugárzásokkal kapcsolatos oktatás" tárgyú 
szimpóziumot 2002. augusztus hó 20. és 25. között Debrecenben tartot
ták meg, a következő (harmadik) szimpózium megrendezését pedig 
2004. augusztus 22-26-ra irányozták elő Nagaszakiban. (Részletekre vo
natkozólag lásd www.ref.or.jp vagy e-mail mt01-ref@kt.rim.or.jp.)

Magyarország, a nemrég megtartott találkozó vendéglátó országa 
érdekes és érdemes múltra hivatkozhat. A 20. század első felében Bu
dapesten tűzijátékszerűen feltűnt a kreatív értelmiségiek sokasága. Ide 
meghíresült írók és muzsikusok is beleértendők, de különösen termé
szettudósok, mint például (angol nyelvterületen elterjedt nevükön) 
George de Heresy, Theodor von Kármán, John von Neumann, John

Polányi, Albert von Szent-Györgyi, Leo Szilárd, Edward Teller, Eugene 
Wigner, akik közül többen Nobel-díjasok lettek. Marx György pro
fesszor, aki sok hasonló rendezvény után a debreceni Szimpóziumot is 
megszervezte, mindezt a „The Voice of the Martians” című könyvében 
le is dokumentálta. A könyv címe Permit idézi, aki azt tapasztalta, hogy 
a Manhattan Project keretében az atombomba kifejlesztésén dolgozó 
legjobb munkatársai közül néhányan egymással senki által nem értett 
nyelven kommunikálnak.

Visszatérve a debreceni szimpóziumra, amelynek vendéglátója Csi
kói Gyula, a Debreceni Egyetem professzora volt, 56 regisztrált résztve
vő közül legtöbben ugyan magyarok voltak (vagy magyar származású
ak, esetleg szervezetten együttműködő külföldiek), de például Japán
ból 11, Irakból 2, valamint 14 további országból számosán érkeztek. 30 
plenáris előadás, 10 poszter és ezen felül néhány demonstrációval egy
bekötött ülés is meglepően magas szinten tájékoztatott a témák széles 
spektrumáról. Szerepelt például kozmológia, a fúziós kutatás új ered
ményei, a Mössbauer-spektroszkópia és a neutron-források az oktatás
ban, az emissziós tomográfia orvosi alkalmazásai. A továbbiakban rövi
den ismertetett előadások vagy közlések választását nem a minősítés 
szempontjai szabták meg, hanem a jelen cikk szerzőjének folyóiratát 
olvasók feltételezett érdeklődési köre.

Marx György professzor, aki a szimpózium programjának összeállí
tását megszervezte, már a rendezvényt megnyitó előadásában megálla
pította, hogy az iskolákban tanított fizika ugyan mindig is elmaradt az 
aktuális fizikától, de ezen -  többek között a tantervek módosításával -  
sürgősen változtatni kell, mivel a mai világban már a nagyon újkeletű 
vívmányok és fejlemények is éreztetik a hatásukat a mindennapi élet
ben, az emberek tudatában és a politikában.

Jules Deutsch (Belgium) ugyancsak hangsúlyozta a természettudo
mányos műveltség kiemelt fontosságát az egyén kultúrája szempontjá
ból: segít az indokolatlan félelmek eloszlatásában, valamint a kritikus,
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de elfogultság nélküli hozzáállás kialakításában. Szociológiai és köz- 
gazdasági jelentősége is tetemes: a természettudományokban szerzett 
tájékozottság elősegíti a technika új vívmányainak optimális felhaszná
lását, sőt gyarapítását is; növeli az egyén szakmáján belüli tekintélyszer
zését és az előlépés esélyeit, képessé teszi racionálisabb kockázatfel
mérésre, valamint ésszerűbb reagálásra baleseti körülményekben.

Szükség van tehát képzettebb tanárokra, információt terjesztő kiállí
tásokra, a természettudományos ismereteket értékelő versenyekre, va
lamint korrekt tájékoztatásra és adatszolgáltatásra a sugárzással össze
függő ügyekről, például Csernobilről, az élelmiszerek sugárzásos keze
léséről, házon belül sugárzó radonról.

Az atombombával kapcsolatosan Vijaya S. Varma megdöbbentő té
nyeket közölt: egy indiai diákok körében végzett felmérés során a meg
kérdezettek 97%-a helyeselte India nukleáris felszerelkezését, 74% 
pedig nem ellenezne egy Pakisztánra mérendő első csapást. A diákok 
vitája során pedig elhangzott, hogy Kína nukleáris felszerelkezése vá
lasz volt Oroszország atombombáira, Indiáé válasz a kínai atombombá
ra, Pakisztáné pedig India atombombájára.

Tekintettel arra, hogy becslések szerint Izrael hamarosan 240 nukle
áris rakéta, robbanófej birtokában lesz, felmerni a köztes országok, 
jelesül Irak és Irán helyzetének és cselekedeteinek kérdése, amely ezen 
-  politikailag hagyományosan instabil -  térség soron lévő nemzedékét 
félelmetes perspektívákkal szembesíti,

J-S. Lee (Korea) ennél vigasztalóbb beszámolója a Dél-Koreában 
végbement, pozitív változásokról szól. Az atomenergiát elfogadók 
száma nő, az ország villamos energiájának több, m int 40%-át 17 atom
erőmű szolgáltatja, 3 további atomerőmű építése folyamatban van. Az 
atomenergia népszerűsítésére a reaktorok üzemeltetői kiállításokat ren
deznek, kulturális rendezvényeket és helyi közösségeket támogatnak, 
felvilágosító plakátokat helyeznek el forgalmas helyeken, például pá
lyaudvarokon és repülőtereken.

Hasonló megfigyeléseket egyébként Magyarországon is tehet az 
ember: egy képeslapon, amely az éjjelenként fényesen kivilágított Bu
dapestet ábrázolja, az is olvasható, hogy „40% atomenergiát hasznosí
tunk.” Tóth Eszter előadásában kiemelte, hogy -  első sorban a fizikata
nároknak köszönhetően -  Magyarországon nem tapasztaltak Csernobil 
utáni hisztériát. Egy másik megállapítása szerint pedig az iskolás gyere
keknek fontos szerep jut a közvélemény kialakításában és az informá
ciók elterjesztésében, amikor rokonokkal és szomszédokkal vélemény- 
cserébe bocsátkoznak az iskolában tanultakról.

Témazáró előadásában T. Matsuura (Japán) hangsúlyozta annak 
fontosságát, hogy a sugárzással kapcsolatos oktatás a legújabb informá
ciókra támaszkodjék. Japánban is úgy vélik, hogy a sok vonatkozásban

alapul vett, de régi LNT-hipotézis (a sugárzás káros hatásainak mecha
nizmusáról) komolyan veszélyezteti az alacsonyszintű sugárzás hatásai
nak helyes magyarázatát.

A kis sugárdózisok hatásaival 
foglalkozó előadások közül érde
kes Marx György és Tóth Eszter 
beszámolója iskolás tanítványaik 
által (a helyi fizikatanárok segítsé
gével) végzett felmérések ered
ményeiről. A lakóházakon belül 
mért radonaktivitás detektorait 
(részecskenyomokat rögzítő műanyag lemezkéket) az iskolás gyerekek 
helyezték el 16000 lakószobában az ágyak párnáinak magasságában. 
Egyik eredményük a következő: Észak-Magyarország egyik hegyvidé
kén két -  különleges geológiai adottsággal jellemzett -  falu körülbelül 
1000 lakóházában a radonaktivitás koncentrációjának éves átlagára 50 
Bq/ms és 1600 Bq/m5 közötti értékeket kaptak (nagyjából egyenletes 
eloszlásban). A vidék lakossága meglehetősen helyhez kötött és geneti
kailag homogén. A közepes korú nők között alig akad dohányos. A rák 
minden változatára kiterjedő vizsgálatot, illetve összehasonlítást (ala
csony, közepes és magas radioaktivitású házak lakói között) kiértékel
ve, érdekes effektust figyeltek meg, amely megerősíti J. Conrady, K. 
M artin  által Szászországban végzett vizsgálatok eredményeit, miszerint 
a magas radonkoncentrációk helyén az áltagon aluli a leukémia gyako
risága.

A két meghívott német előadó alacsony dózisok hatásával foglalko
zó előadása kedvező fogadtatásban részesült. Klaus Beckers radiofóbia 
különböző -  többnyire ideológiai alapon állásfoglaló és propagáló -  
aspektusaival és azoknak káros közegészségügyi, gazdasági és társadal
mi hatásaival, valamint az LNT-hipotézisnek ellentmondó néhány ta
pasztalati ténnyel foglalkozott. L. Feinendegen meggyőző radiobioló- 
giai magyarázatokat sorolt fel a molekuláris, celluláris és makroszkopi
kus szinten megfigyelt hermetikus (immunizáló) és küszöb-effektusok
ra. Úgy tűnik, hogy az alacsony és a magas dózisok teljesen különböző 
géneket aktiválnak. Az alacsony dózisok sugárkárosodás ellen védő 
hatást fejtenek ki, és csak a meglehetősen magas dózisok károsítanak.

A szimpózium végkonklúziója úgy is fogalmazható, hogy a követke
ző nemzedék felvértezése érdekében legcélszerűbb, ha az oktatókat 
oktatjuk. Nem elég a természettudományokat az iskolákban azon a 
szinten előadni (és azzal az ideológiával alátámasztani), amely a tanár
képzést évtizedekkel ezelőtt jellemezte. Elengedhetetlen a tanáraink 
ismereteinek lényeges és folyamatos kiegészítése, az ismereteik és ok
tatástechnikájuk korszerűsítése.
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RADIOAKTIVITÁS: A TERMÉSZET RÉSZE Raics Péter 
DE Kísérteti Fizikai Tanszék

Ezzel a címmel rendezett kiállítást a MTA Atommagkutató Intézete 
és a Debreceni Egyetem Kísérleti Fizikai Tanszéke Debrecenben, az 
egyetem Díszudvarán 2002. szeptember 10. és 19. között. Alapját az 
Európai Unió kulturális és oktatási szervezetei által támogatott pályázat 
segítségével Olaszországban, Németországban és Franciaországban 
készített képanyag és szöveg képezte. A tablókat a fenti országok több 
városában azzal a céllal állították ki, hogy a radioaktivitás eredetét, je
lenségeit, azok magyarázatát és a felhasználási területeket bemutatva a 
nagyközönség reális képet alkothasson erről a tudományterületről.

Világszerte nagyon sokan félnek ezektől a jelenségektől, mert a 
nukleáris fegyvereket, a csernobili katasztrófát juttatja eszükbe. Az au
gusztus végén Debrecenben a magfizika oktatásával kapcsolatban tar
tott ISRE 2002 nemzetközi konferencián sok előadó panaszkodott arról, 
hogy az emberek fejét a témához nem értő újságírók mindenféle buta
sággal teletömik, a természetvédőknek álcázott olaj-, gáz- és szénlobbik 
tudománytalan vádakkal illetik a nukleáris energiát alkalmazókat. 
Ennek alapján pedig elvetik magát a tudományt is. Teszik mindezt 
annak ellenére, hogy az atommag- és részecskefizika a technika fejlő
désében a legtöbbet adta az emberiségnek (a hadiipart leszámítva).

Érthetően nagy örömmel fogadtuk azt a lehetőséget, amelyet A. 
Pascolini (INFN, Paduai Egyetem) kínált fel a már meglévő kiállítási 
anyag átadásával. A szöveget magyarra ültettük át és aktualizáltuk. A 
mintegy 140 m2 felületű szöveges képanyag kitűnő nyomdatechnikával 
került a tablókra ( -  300 MB/m2).

A kiállítás tárgykörei, melyeket a képek és magyarázatok lényegre- 
törően mutatnak be: A bennünket bombázó részecskék forrásai: a koz

mikus sugarak és a fö ld i radioaktivitás. A sugárzások fajtái és jellemzői; 
anyaggal való kölcsönhatásaik; alapfogalmak. Az anyag felépítése: mo
lekulák, atomok, atommagok, nukleonok, elemi részek. Alapvető kö l
csönhatások. Az atommagfizikai kutatások és nyitott kérdések; szuper
nehéz elemek. Radioaktivitás a természetben: az élet része, a Föld me
lege és hatásai, természetes reaktor. Az embereket érő sugárzás dózisai; 
összetevői, radon-probléma; sugárvédelem. Radioaktivitás az egészség 
szolgálatában. Széleskörű alkalmazások a tudományban, iparban, me
zőgazdaságban, művészetekben. Radioaktivitás mindennapi életünk
ben. Nukleáris energetika: az atomerőművek előnyei, hátrányai; a fúzi
ós energiatermelés kilátásai.

A tablókon kívül a Kísérleti Fizikai Tanszék oktatásra és kutatásra 
használt mérőberendezései, a velük végzett kísérletek, bemutatók szí
nesítették a rendezvényt: Alapvető detektorfajták és tulajdonságaik. 
Egyszerű, GM-csöves számláló berendezés a sugárzások kimutatására 
(világító számlap). Szcintillációs y-spektrométer „nyomógombos” sok- 
csatornás analizátorral, jelalak bemutatása oszcilloszkóppal. HP Ge 
y-detektor PC-vezérelt digitális jelfeldolgozóval bonyolult spektrumok 
felvételére. „Sugárzó kövek” , festékek vizsgálata szcintillációs detektor
ral, doziméterrel. A sugárvédelem alapjai: y-sugárzás gyengítése (Al, 
Fe, Pb, „nehéz” műanyagok). Kozmikus sugárzás-teleszkóp koinciden
ciába kapcsolt GM-csövekkel, iránykarakterisztika. Részecskék nyomai
nak kimutatása nagyfelületű, folyamatosan működő diffúziós ködkam
rával. Ez az eszköz aratta a legnagyobb sikert: (a testünkön is áthaladó) 
részecskék látványa meggyőzően bizonyította, hogy évmilliók óta „su- 
gárözönhen élünk"...
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Táblázatok, rajzok, magyarázatok, CD-k, programok, internetes 
kapcsolat, videók és egy „mini-tanterem" segítette a jobb megértést, az 
elmélyülést, a vezető tanárral vagy a kísérőkkel történő konzultációt, A 
kísérletekhez készített részletes leírást sokszorosított formában elvihet- 
ték, illetve internetről elérhették/elérhetik az érdeklődők.

Az egyetem Díszudvara nagyszerűen foglalta keretbe az egész ren
dezvényt. Az érdeklődés óriási volt: 130-nál több, előre bejelentett álta
lános-, közép- és szakiskolai, szakmunkásképzőbeli, valamint egyetemi 
és főiskolai csoportot, továbbá sok egyéni érdeklődőt, gyermeket és

felnőttet, családot kísértünk. Legalább 6700 látogatónk volt. Az „idegen- 
vezetőket" a két intézmény oktatói, kutatói, a doktoranduszok, vala
mint lelkes egyetemi hallgatók adták (utóbbiakkal a látogatók különö
sen elégedettek voltak). Érdekes tanulmány lehetne, hogyan váltunk 
alkalmassá éithetően magyarázni a legkülönbözőbb iskolázottsági szin
tű és érdeklődési körű látogatóknak.

A debrecenieken és a megyében lakókon kívül vendégeink érkeztek 
Budapestről, Miskolcról, Nyíregyházáról, Sátoraljaújhelyről, Kazincbarci
káról, Nagyváradról. A távolabbi vidékek fizikatanárait nehezen vagy 
egyáltalán nem értük el. Elsősorban egyéni ismeretség alapján tudtuk 
felvenni velük a kapcsolatot. Nem sikerült olyan internetes fizikatanári 
fórumra lelni, mint az ELFT általános Fizinfója. Lehetne ez a SuliNet?

A kiállítás megrendezését támogatta az Oktatási Minisztérium, az 
Országos Atomenergia Hivatal, az Európai Magfizikai Együttműködési 
Tanács (NuPECC), Phywe Systeme GmbH (ez a cég a diffúziós köd
kamra árának csökkentésével), valamint a Paksi Atomerőmű Rt. és a 
Radioaktív Hulladékot Kezelő Kitt. A két utóbbi intézmény és a rende
ző intézetek fényképes, szöveges tablón is bemutatkoztak.

El kell gondolkoznunk a kiállítás jövőbeli sorsán. A Vendégkönyv 
több megjegyzése szerint minden évben meg kellene ezt rendezni, 
ami nyilván túlzás. Egy városban két-három évenként lenne érdemes 
újra bemutatni. Jó lenne viszont országosan köröztetni, ahogyan azt az 
EU-ban tették. A főváros és a vidéki egyetemi városok kiváló színhe
lyek lennének, és erre már vannak is jelentkezők (október 25. és no
vember 2. között Nagyvárad fogadja a kiállítást). A 12 darab, 3 m x  2 
m felületű, 2,5 m magas, alumínium keretbe foglalt, levehető lábakon 
álló színes tablót kölcsönözni lehet. Az egyes rendező intézmények a 
kísérleti anyagot a saját oktatási-kutatási területükről hozzátehetik. 
Ahol ez esetleg nehézségbe ütközik, azt a többiek kisegíthetik. Továb
bi információk: http://indykfi.phys.klte.hu/Radioaktivitas2002

KLEIN GYÖRGY ÉS KLEIN ÉVA MAGAS KITÜNTETÉSE

Az Európai Rákkutatók Szövetsége tiszteleti taggá választotta Klein Györgyöt és feleségét, Klein Évát, a 
stockholmi Karolinska Intézet professzorait az onkológia területén elért kimagasló eredményeik elismerése
képpen. A kitüntetést augusztus 28-án Budapesten adta át Oláh Éva professzor, a Szövetség elnöke a Svéd 
Nagykövetségen. Az ünnepséget Svédország magyarországi ügyvivője nyitotta meg, azon részt vett Vizi E. 
Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és a hazai tudományos-társadalmi élet több személyi
sége. A megtisztelő kitüntetést Klein Éva és Klein György megköszönte. Beszédének befejezéseképpen (az 
1925-ben Budapesten született) Klein György, a Svéd és a Magyar Tudományos Akadémia tagja felidézte a 
Magyarországon dolgozókat ért történelmi viszontagságokat, de ennél fontosabbként kiemelte a magyar isko
la kiválóságát. A magyar iskola nem bontja a műveltséget elszigetelt diszciplínákra. Művészetről és tudo
mányról egyaránt lehetett beszélgetni. Tanárok is, diákok is azt a fiatalt tisztelik, aki önállóan szép eredmé
nyeket ér el bármelyik területen is.

KITÜNTETÉSEK
Augusztus 20-a alkalmából a Mádl Ferenc köztársasági elnök kitünte

téseket adott át. A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje csil
laggal kitüntetést kapta többek között Bojár Gábor Széchenyi-díjas fizi
kus, Damjanovici I Sándor akadémikus, Széchenyi-díjas orvos. A Magyar 
Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésben részesült Almár 
Iván, az MTA Csillagászati Kutató Intézet tudományos tanácsadója.

Az ünnep alkalmából M agyar Bálin t oktatási miniszter a Néprajzi 
Múzeumban a Köztársasági Elnök megbízásából kitüntetéseket adott 
át. Tasnádi Péter, az ELTE egyetemi docense Magyar Köztársasági 
Ezüst Érdemkereszt kitüntetést kapott. Miniszteri elismerésben része
sült Lukácii Krisztina, a közoktatás-fejlesztési és értékelési főosztály 
pénzügyi referense.

EÖTVÖS LORÁNDRA ÉS FÉNYES IMRÉRE EMLÉKEZTÜNK Bay Zoltán Gimnázium, Gyula

Gazdasági szempontból Magyarország keleti része még ma is elma
radott a nyugati országrészekhez viszonyítva. Miközben két emléktábla 
elhelyezésének és megtervezésének előmunkálatain dolgoztam, úgy 
éreztem, hogy szellemi gazdagságunk tekintetében nincs mit szégyen
keznünk, még a nagyvilág előtt sem.

Április 27-én a magyar fizikus társadalom prominens egyéniségei 
jelenlétében két emléktábla avatására került sor Békés megyében, kis 
lélekszámú településeken, amelyeken az alföldi élet múltjába viszo
nyulva büszkén hajthatunk fő t elődeink előtt. Csabacsüdön délelőtt 10 
órakor Eötvös Lorándta, Kötegyánban déli 12 órakor Fényes Imrére

emlékeztünk. A szellemi kiválóságainkról való megemlékezés, tiszte
letadása múltnak, és példakép a jövőnek. Sokuknak az alföldi síksá
gon ringott bölcsője, mások gyermekként és felnőttként kötődtek 
ehhez a tájhoz.

Ahhoz, hogy Eötvös Loránd torziós ingájával méréseket végez
hessen, sok pénzre volt szüksége. Igen szépen fejezte k i azt, hogy a 
méréseket ezen a vidéken elvégezve, mit szeretne megtudni erről a 
tájról:

„ Itt  lábaink alatt terjed el, hegyek koszorújával övezve, az A lföld  
rónasága. A nehézség lesimítván, kedve szerint fo rm á lta  felületét.
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Vájjon milyen alakot adott neki? Micsoda hegyeket temetett el és mély
ségeket töltött k i lazább anyaggal, a míg létrejött ez az aranykalász
termő, a magyar nemzetet éltető róna?

A míg rajta járok, a míg kenyerét eszem: erre szeretnék még meg
felelni, erre kérek támogatást."

Csabacsüdön, a Polgármesteri Hivatal előtti obeliszken elhelyezett 
emléktábla Eötvös Loránd itt töltött boldog időszakaira emlékeztet 
ezentúl bennünket. Szüleinek itt vo lt az esküvője, ebben a megyében, 
ahol édesanyja nevelkedett, ahol egykor anyai nagyapja, Rosty Albert 
is sokat időzött a birtokain. Eötvös Loránd gyermekként, majd meglett 
emberként is megható módon kötődött szüleihez. Mit lehetne szebb a 
család egykor gyakori és boldog tartózkodási helyén, mint a szülők 
irányában megnyilvánuló gyermeki szeretetnek megörökítése. 15 éve
sen két verset írt szüleihez. Egyet Pesten édesapjához, majd egyet 
Csabacsüdön édesanyjához. Ezekből 4-4 sor mintegy átöleli a már
ványtáblán Eötvös Loránd nevét. Az obeliszkre már régebben oda
került egy emléktábla, amely Trefort Ágostonnak, édesapja legjobb 
barátjának, édesanyja sógorának állít emléket. Most teljessé válik a 
kép. Aki a jövőben megáll a csabacsüdi obeliszknél, az nem kételked
het abban, hogy Szarvas mellett, az alföldi pusztaságban is lehetett 
közéleti és társasági emberként úgy élni, hogy a kultúra és művészet a 
hétköznapok vendégeként éljen együtt az éppen itt tartózkodó csalá
dokkal.

KÖNYVESPOLC

Jorge Volpi: KLINGSOR NYOMÁBAN
Európa, 2001. 601 oldal.

Szabad-e a talrnud tanulmányozása közben dohányozni? Nyilván 
nem. Ámde dohányzás közben is helyénvaló tanulmányozni a talmu- 
dot. Talán így lehet közeledni Jorge Volpi mexikói író terjedelmes 
könyvéhez, amely a fülszöveg szerint „a szerelmes lektűr, a kétnre- 
gény, a tudománytörténeti tanulmány, a filozó fia i töprengések és a 
játékelméleti spekulációk különleges ötvözete". Tehát mi az eredmé
nyesebb: fizikatörténet tanulása közben kémregényt olvasni vagy ter
mészetfilozófiai töprengések közben egy kémtörténettel élénkíteni 
lankadó figyelmünket?

Egy kritikusa szerint Volpi könyvét joggal állíthatjuk Umberto Eco 
„A rózsa neve" című regénye mellé. A módszert tekintve indokolt ez az 
összevetés, mert a „Klingsor nyomában” is azok közé a nagyigényű 
vállalkozások közé tartozik, amelyek szokatlanul nagy speciális isme
retanyagra építenek, de a sémát egy jól eladható, közismert műfajú váz 
-  Econál a hagyományos krimi, Volpinál a kémregény -  hordozza. A 
kiadó szempontjából a jól eladhatóság a lényeg, és valóban nevezetes 
bestsellerekről van szó. Ugyanakkor a szerzőnek kettős védelmet je
lent, hogy anyaggyűjtés közben sok érdekes dolgot összeolvashatott, és 
munkája mögött nem az egyszerű fikció esetlegessége a történet egyet
len mentsége, hanem a történelem és egyes tudományok nagyon is 
bonyolult összefüggései. Econál a sokágú történet egységes kezelését 
segíti az irónia -  Volpinál ez hiányzik. Eco szerint „A rózsa neve” egy 
„XIV. század végi német szerzetes latin nyelten írott műiének XVII. 
századi latin kiadása alapján készített bizonytalan, neogótikus fra n 
cia változatából született olasz változat ”,

Volpi meséje huszadik századi történet, ám a címadó figura rendel
kezik a szükséges homállyal, amennyiben a mondabeli Klingsor Parsi
fal körül foglalkozik gonosz varázslatokkal. Azonban ez csupán a szim
bolikus legenda -  az a Klingsor, akit ebben a történetben keresnek, a 
náci atom(bomba)-program kulcsfigurája. Hogy létezett-e ilyen sze
mély, az végül is nem derül ki, noha a történet elbeszélője azzal meg
vádolva tölt el 42 évet a szovjetek foglyaként egy lipcsei elmegyógyin
tézetben, hogy ő volt Klingsor.

A könyvnek az a vonala, aminek során a német matematikus az ame
rikai fizikus szerelmi indíttatású árulása folytán a szovjet kémelhárítás 
kezébe kerül, önmagában átlagosnak mondható. A szerelmi motívumok 
enyhe pornográfiája is csupán az 1999-es megjelenési év eladási mutatóit 
kívánja növelni. A kitűzött célhoz a huszadik század első felének fiziká
ján, ezen belül pedig ennek a fizikának a hitleri Németországban maradt 
nagy alakjain keresztül vezet az út. Klingsor nyomára akarnak jutni, meg
keresik hát a vezető fizikusokat: Planckot, Lauét, Starkot, Heisenberget 
és olyanokat is, akik hosszú ideig elszenvedték a náci uralmat, amíg si
került elmenekülniük: Schrödigcn és Bohrt. Jók ezek a portrék, plaszti-

Kötegyánban Fényes Imre édesapja töltött be olyan tisztséget, amely 
szintén szélesre tárta a világba való kitekintést kisfia számára. Nemzet
közi hírű fizikusunk lett ő, aki abban az épületben született 1917. július 
29-én, amely ma a Polgármesteri Hivatal. A szülőházzal szembeni épü
letben koptatta az elemi iskola padjait. Itt élte át a gyermekkori álmodo
zások korát. Ki tudja, talán még a fizika iránti érdeklődése is itt kezdett 
kibontakozni? A Fényes család ősi fészke a Bihar megyei Csokaly. A k i
csiny település Székelyhíd mellett ma is felkereshető. Dédapjának Elek 
nevű testvére, a Statisztikai Hivatal megalapítója, az akkor színtiszta ma
gyar lakosú településen született. Édesapja Kötegyánban csokalyi előne- 
vét fia születésekor még használta. Egyetemi tanulmányait Budapesten, 
Debrecenben majd Kolozsváron végezte. Ezt követően egy fordított utat 
járt be egyetemi oktatóként. Kolozsváron már 28 évesen egyetemi tanár, 
az elméleti fizikai intézet vezetője. Onnan Debrecenbe, később Buda
pestre került. Az ELTE elméleti fizika professzoraként halt meg 1977-ben. 
Szinte belerobbant a nemzetközi vérkeringésbe. Egy 1952-ben megjelent 
kvantumfizikai dolgozatával világhírnévre tett szert az akkor 35 éves fiz i
kus. Termodinamikai eredményei is messze megelőzték korát, és tovább 
öregbítették nemzetközi elismertségét. Mindezt nagyon szépen fémjelzi, 
hogy Dubrovnyikban, 1974-ben, Heisenberg gel együtt vezetett egy nem
zetközi szeminárium-sorozatot a kvantumelmélet elvi kérdéseiről. 
Messze megelőzte korát, és mai is -  25 évvel halálát követően -  gyakran 
idézik eredményeit a nemzetközi tudományos életben.

kusan állítják az olvasó elé a 88 éves Planckot, vagy a kimért, még min
dig elegáns von Lauét. Csakhát féloldalasak a fizika nélkül. Nem mintha 
fizikáról nem esne szó, de nehéz egyszerre bestsellert írni és a fizikát is 
elmagyarázni. Lehet, hogy megalapozott a kérdés: „Hány nővel sikerült 
ágyba bújnia Erűimnek? Képes leszek-e úgy, m int Leporello, összeállítani 
hódításai hiánytalan jegyzékét? Ez a tézna férfi, aki inkább csúnya 
volt, m int szép, s akinek fé l arcát hatalmas kerek szemüveg takarta, a 
tudomány latin loverjéié vált! Ak i nem látta, nem hitte el. Erwin soha
sem tudta pontosan, mi hozza jobban tűzbe: a nők vagy a fiz ika . "Volpi 
érzékletesen számol be Schrödinger nőügyeiről — a fizikája már nehezeb
ben magyarázható el: „ ...a z  első, akinek derengeni kezdett valami, Louis 
de Broglie herceg volt. Neki köszönhető az a zseniális ötlet, hogy az 
anyagot úgy is lehetne vizsgáim, mintha fénysugár lenne, vagyis egy, a 
hullámoptikához (am it optikusok alkalmaznak, amikor lencséiket csi
szolják) hasonlatos módszer segítségével."

Volpi könyvéből kidéiül, hogy a tudomány a tudósok ellentétei men
tén fejlődik. Azt is kimutatja, hogy amennyiben Klingsor létezett és tekin
télyes fizikus volt, úgy csakis Heisenberg lehetett. Igaz, ennek érdekében 
túlzott jelentőséget tulajdonít a haigerlochi laboratóriumban 1945 tava
szán elért neutronsokszorozásnak; mintha a kísérleti összeállítást, megfe
lelő tartályba csomagolva, atombombaként lehetne használni.

Kisebb tévedésektől eltekintve Volpi tájékozottságát nem kifogásol
hatjuk. A könyv végén felsorolt majd félszáz monográfia jó színvonalú 
alapmunkákat is tartalmaz, egyebek közt a fizikus főszereplők köteteit, 
amelyek ismeretét a szerző bizonyítja -  szövegében gyakran oldalakat 
lehet felismerni Heisenberg vagy Schrödinger munkáiból. Ügyesen 
szövi a Hitler-ellenes összeesküvés szálaiból a hurkot, hogy a megtorlás 
puszta túlélése bizonyíték legyen Heisenberg különleges szerepére.

Egyedül a fizika nem akar összeállni értelmes keretté, mert csak idéze
tekben, utalásokban van jelen. Valóban nem remélhető, hogy egy kém
regény történetébe beleágyazható lenne a kvantumfizika lényeges kérdé
seinek ismertetése. Marad a minden relatíve relativitáselmélet összefogla
lásaként, kiegészítve a minden bizonytalan heisenbergi tanításával. Köze
lebbről szemügyre véve sok pontos és helyes megállapításról olvasha
tunk, de egy valamire való fizika-kurzus nélkül csak üres állításokként 
hátráltatják a történet kibontakozását. És ennyiben példaértékű a történet: 
a fizikusok által hiányosnak és felületesnek ítélt háttér az emberiség na
gyobb részét alkotó nem-fizikusok részére bizonytalan és homályos.

Ezzel együtt sikerkönyvről van szó, amely már megjelenése évében 
díjat nyert. Ez pedig jelentheti azt, hogy a sárkányok és földönkívüliek 
mellett jut még érdeklődés egyéb misztikus lényeknek, például fiziku
soknak is.
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WIGNER JENŐ CENTENÁRIUM

W IGNER JENŐ BARÁTOM Teller Ede
Stanford, Kalifornia

A hihetetlenül fontos és majdnem száz éves kvantum- 
mechanikának egyik kimagasló fejlesztője Wigner Jenő 
Pál volt. Pár évvel volt idősebb nálam és már középisko
lás koromban megismerkedtem vele Pesten.

A korai 1930-as években Heisenbergnél írtam disszer
tációmat kvantummechanikából. Élénken emlékszem, ami
kor ő pár tanítványával együtt Berlinbe küldött, hogy Ein
stein előadását meghallgassuk. Az első percekben mindent 
értettem, de azután rohamosan kevesebbet. Előadás után 
elmentünk sétálni a berlini állatkertbe. Én szomorúan ló
gattam az orrom. Wigner Jenő hozzám jött és kérdezte: mi 
baj van. Én egészen röviden mondtam neki, „Én nagyon 
buta vagyok. ” Ellentmondásra számítottam, de ehelyett az 
udvarias Jenő így szólt: „Igen, igen, a butaság általános 
emberi tulajdonság.” Ez valahogy igaznak hangzott és 
megvigasztalt. Később kitűnt, hogy abból, amit Einstein 
akkor mondott, tíz perc után egy szó sem volt igaz.

Egy jóval későbbi kis történet szerint Wigner és egy né
met csillagász a göttingeni fürdő pázsitján napoztak. A né
met látta, hogy Jenő lábán egy sor hangya mászik, és kér
dezte: „Nem csípnek?”Jenő: „Sajnos, igen."A német: „Hát 
miért nem ölöd meg őket?”Jenő: „Nem tudom melyik volt. ”

Három magyar jóbarátom volt: Szilárd Leó, Neumann 
Jancsi és Wigner Jenő. Nagy büszkeségem, velük és egy 
idősebb magyarral, Kármán Tódor bácsival együtt szok
tak emlegetni. Tódor bácsi volt az, aki elárulta a titkot: mi 
nem is vagyunk magyarok hanem a Mars bolygóról jöt
tünk. A történet szerint még egy világhírű személyiség 
jött velünk: Gábor Zsazsa. (De ezt illik letagadni.)

Neumann Jancsi volt talán a múlt század legzseniáli
sabb matematikusa. Úgy mondják, Jenő tőle tanulta meg 
a csoportelméletet, amit aztán Jenő alkalmazott atomok 
és atommagok eltolásából és forgásából, részecskéik ki
cseréléséből eredő szimmetriákra. Ebből nőttek azután ki 
a kvantummechanika gyönyörű eredményei.

Wigner Jenő és Teller Ede az 1970-es évek elején

Az olvasó észrevehette, hogy én nagyon élveztem 
Jenő különlegesen választékos udvariasságát. Egy ismert 
történet arról szól hogy egyszer az autóját rosszul javítot
ták meg. Ezt ő öt percen belül észrevette. Jenő visszahaj
tott a javítóműhelybe, és ezt kiáltotta oda nekik: „Menje
tek a fenébe, kérem szépen!”

Jenő Szilárdnak volt a kebelbarátja, de aztán nem 
tudta neki megbocsátani hogy még a kommunisták bók
jait is elfogadta.

Egész életében, Jenő ezerszer volt kedves és szeretetre 
méltó. De zsenialitása és az igazság tisztelete udvariassá
gába néha egészen gyönyörűen belekevert egy kis ízletes 
valóságot. Ebben a nagy ellentmondásban, ő volt a leg
nagyobb. Mint udvarias ember, mint szellemes gondolko
dó és mint természetkutató, a 20. század legnagyobbjai
nak egyike.
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WIGNER JENŐ ÉS MAGYARORSZÁG Marx György
Eötvös Egyetem Atomfizikai Tanszéke

Az Ókorban az euklideszi geometria kínált konzisz
tens képet a külső világról. Ez jól szolgálta az emberi 
elme tájékozódását évezredeken át.

Később kitűnt, hogy euklideszi pont (azaz zérus kiter
jedésű és abszolút nyugalomban lévő objektum) nem 
létezik. A kései 19- században (Newton és Maxwell nyo
mán) a klasszikus fizika kínált komplett világképet, a 
jövő pontos előrelátását ígérvén a világ jelen állapotának 
ismeretében.

De 1900 táján furcsa „kvantumjelenségeket” tapasztal
tak. Max Planck (született 1858-ban), Albert Einstein 
(született 1879-ben), Niels Bohr (született 1885-ben), Er
win Schrödinger (született 1887-ben) megpróbálták az új 
tapasztalatok megmagyarázását azáltal, hogy a klasszikus 
fizikához járulékos „kvantumfeltételeket” csatoltak -  és 
ezekért átvették a Nobel-díjakat (1918, 1921, 1922, 1933). 
De a 20. század megérkeztével egy új generáció született 
meg:

Werner Heisenberg, 1901. december 5-én,
Paul AM. Dirac, 1902. augusztus 8-án,
Wignerjenő, 1902. november 17-én,
Neumann János, 1903- december 28-án.

Ők -  mielőtt megtanulták volna a könyörtelenül deter
minista klasszikus mechanikát -  attól függetlenül megal
kották a kvantummechanikát. Ezt az áttörést 24, 23, 25, 
26 évesen hajtották végre. Friss szemléletük őket tette a 
20. század Eukleidészeivé.

Családi gyökerek

Wignerjenő Pál Budapesten született 1902. november 
17-én, most 100 esztendeje. Az eredeti Wiegner család
név németül bölcsőkészítőt jelentett. (Amerikában Euge
ne P. Wignerként írta alá nevét, amit az amerikai szleng 
Eugene Pardon Wignernek értelmezett, így utalván Wig- 
ner közismert szerénységére. Mikor egyszer a főútvona
lon autóját vezette, egy kis mellékutcából jelzés nélkül 
elébe vágott egy autó. Wigner hirtelen mérgében rákiál
tott: -  „Menjen a pokolba -  kérem szépen!”)

„M int a többi gyerek, én is saját engedélyem nélkül 
születtem meg. Milyen kár, hogy nem emlékezhetünk 
születésünk napjára. Milyen érdekes emlék volna! De 
amint realizáltam, hogy élek, kíváncsi lettem a világra és 
boldog voltam benne. Köszöntem szüleimnek, hogy meg
ajándékoztak az élettel” -  emlékezett vissza Wigner.

Édesapja, Wigner Antal, egy bőrgyár igazgatója volt 
Budapesten. Édesanyja Einhorn Erzsébet. (A családfát 
Jenő unokája, Margit kutatta ki közel 1000 évre visszame
nőleg. Az ősök zsidók voltak, akiket a mórok kiűzése 
után, 1500 táján kikergettek Nyugat-Európából. Prágába, 
majd Ausztriába, onnan Nyugat-Magyarországba települ
tek.) Édesapja 85 évet, édesanyja 87 évet élt meg, Ameri-

Előadás az Amerikai Fizikai Társaságban (2002. április 21.) és a Magyar 
Tudományos Akadémián (november 8.)

kában haltak meg. (Az öröklött jó gének magyarázhatják 
Jenő 92 év hosszú életét.) Jenő nővére Biri volt, akit Lan
tos Ernő vett feleségül, utódaik Amerikában élnek. Jenő 
húga Manci volt, aki a Nobel-díjas Paul Dirac felesége 
lett. Manci 2002-ben halt meg Floridában.

A fiatal Jenő (Jancsi) rövidlátó volt, ezért szülei kérték 
a látogatókat: -  Ne bántsátok a fejét, az a leggyengébb 
része!- A fiú egyetlen sportot élvezett: a túrázást. Magya
rul beszélni 3 évesen tanult meg (a szüleitől), németül 6 
évesen (anyai nagyszülőktől), franciául 10 évesen (Gitta 
nénitől, a nevelőnőtől), angolul 28 évesen (amikor kiván
dorolt Amerikába).

Iskolaévek

-  Hadd szólják p á r szót arról, mennyi hálával tarto
zunk tanárainknak. Saját történetem a budapesti g im 
náziumban kezdődik. Az Evangélikus Gimnázium az 
ország legjobb iskolája volt, talán a leragyogóbb az 
egész világon. -  A Fasori Evangélikus Gimnáziumba járt 
Wigner Jenő (Nobel-díj a szimmetriaelvek szerepének 
felismeréséért a kvantummechanikában), Neumann Já
nos (USA Szabadság Érdemrend az elektronikus számí
tógép megalkotásáért), Harsányi János (Nobel-díj a 
játékelméletért), Andy Grove (az INTEL vezetője, „az 
1997. Év Embere” a Pentium mikroprocesszorért). Az 
Evangélikus Gimnázium titka kiváló és haladó tanárai
ban rejlett.

Nobel-előadásában Wigner Jenő felidézi matematika- 
tanárának, Rátz Lászlónak a nevét, aki nekik már az 
1910-es években differenciálszámítást tanított. (Rátz Lász
ló erőfeszítéseinek hála, a differenciál- és integrálszámí
tás 1925-ben a hivatalos magyar tanterv része lett. Ma már 
-  sajnos -  nem az...) Rátz hangsúlyozta, hogy a matema
tikai nevelésnek a függvény-fogalomra kell koncentrálni, 
ezzel együtt a matematikai mennyiségek és a kísérletileg 
mért mennyiségek kapcsolatára. Legjobb diákjait, köztük

Jenő édesanyjával, Einhorn Erzsébettel, valamint húgával, Mancival és 
nővérével, Birivel 1907 körül
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Werner Heisenberg (sz. 1901. december 5.) Paul Adrien Maurice Dirac (sz. 1902. augusztus 8.)
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Neumann János (sz. 1903. december 8.)Wigner Jenő Pál (sz. 1902. november 17.)
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A Fasori Evangélikus Gimnázium tanári kara az 1900-as évek elején. Az 
ülő sorban balról a második M ikola Sándor, jobbról az első Rátz László.

Wigner Jenőt, lakására is meghívta. Diákok szombat dél
utánonként rendszeresen eljártak a tanárok kávéházi be
szélgetéseire. Rátz László adta ki a Középiskolai Matema
tikai Lapokat, ez -  több mint száz év óta -  ma is eljut a 
problémamegoldást kedvelő diákok tízezreihez. Wigner 
Jenő dolgozószobája falán őrizte Rátz tanár úr képét a 
Princetoni Egyetemen. Néha idős korában is elővette 
Rátz László matematikai feladatgyűjteményét, hogy ki- 
kapcsolódásként abból példákat oldjon meg.

Fizikatanára Mikola Sándor voh, az elektréteknek (tar
tós elektromos polarizációt mutató szilárd anyagoknak) 
egyik korai kutatója. Kutatási eredményeiért a Magyar

Wigner Jenő, a végzős fasori diák

Princetoni dolgozószobájában, a falon Rátz tanár úr képe

Tudományos Akadémia levelező, majd rendes tagjává 
választotta. Ő azonban ezután is a gimnáziumban tanított 
-  ami nem mindennapos jelenség manapság. Wigner el
mesélte, hogy Mikola tanár úr óra előtt fizikai eszközöket 
tett ki az iskolapadokra. Amikor becsengettek, a diákok 
bejöttek és elkezdték próbálgatni: mit lehet tenni, mérni, 
kísérletezni ezekkel az eszközökkel. így megtehették sa
ját független felfedezéseiket. Ezenközben Mikola tanár úr 
a nyitott tanterem-ajtóban ült, szivarozott -  és figyelte 
diákjait. Az Önképzőkörben Wigner Jenő a relativitásel
méletről tartott előadást már az 1910-es években.

Az I. Világháború végén érettségizett. Viharos évek 
jártak ekkor ezen a tájon. Magyarországon császár-király, 
majd parlamentáris köztársaság, kommunista rezsim, ide
gen megszállás, szélsőjobboldali katonai rendszer követ
te egymást szédítő sorozatban -  egyetlen év alatt. Wigner 
soha nem volt vallásos, de származása miatt mégis meg
verték az utcán. Szülei példáját követve ő is megkeresz- 
telkedett evangélikusnak.

A kvantummechanika megszületése 
Németországban

-  Mondd, fiam, mi szeretnél lenni, ha felnősz? -  kér
dezte az édesapja.

-  Édesapám, ha szabad Veled őszintének lennem: 
fiz ikus szeretnék lenni.

-  Hát mondd meg nekem, hány fizikus állás létezik 
Magyarországon?

-  Talán négy- válaszolta Jenő némi túlzással.
-  És azt hiszed, hogy Te kapod meg valamelyik fiz iku 

si állást?
így esett, hogy Jenő vegyészmérnöki tanulmányokat 

kezdett a budapesti Műegyetemen (1920). Ipari érdekelt
ségű édesapja azt remélte, hogy egyszer majd fia követi 
őt a Bőrgyár főmérnökeként. Ezért a következő nyáron 
elvitte Wigner Jenőt Charlottenburgba, hogy megmutassa 
neki a Berlini Műegyetemet, amely gyakorlatiasabb ki
képzést adott. így történt, hogy második egyetemi évétől 
Wigner a Berlini Műegyetemre járt. Minderre így gondolt 
vissza: -  Mikola Sándor gimnáziumi fiz ikaórá i után a

2 8 8 FIZIKAI SZEMLE 2 0 0 2 /1 0 -1 1



Szüleivel Berlinben az 1920-as években

budapesti és berlini egyetem nem sok ú j tudást adott. -  
Nem nagyon járt be a kötelező előadásokra. Ez néha 
problémát okozott. Egyszer kollokválni ment, és nem 
tudta, hogy a tanteremben melyik személy a professzor. 
Hiszen először a vizsgánál találkoztak. (Most a Berlini 
Műegyetem büszke, hogy két volt hallgatója Nobel-díjat 
kapott. Az egyik Wigner Jenő, a másik Gábor Dénes -  
mindketten Pesten születtek.)

1925-ben, mikor Wigner az egyetemi diplomát meg
kapta, született a kvantummechanika. -  Szemtanúja vol
tam, ahogy a kvantummechanika átformálta a fizikát. -  
Egyetemi doktori disszertációját Polányi Mihály pro
fesszornál írta Berlinben. (Polányi Budapesten született, 
Berlinben a kémiai reakciókat kutatta, később az Angol 
Királyi Akadémia rendes tagja, valamint az Amerikai Mű
vészeti és Tudományos Akadémia rendes tagja lett.) Wig
ner doktori tézisének témája ez volt: két hidrogén-mole
kulából hogyan képződik egy hidrogén-molekula? Észre
vette: ha a molekula-végállapotban diszkrét energiaszin
tek és diszkrét perdület-értékek (a Planck-állandó egész 
számú többszörösei) vannak, miként lehetséges, hogy 
két egymáshoz közeledő és ütköző hidrogén-atom elta
lálja épp ezen kvantumos értékek valamelyikét? Wigner 
Jenő felismerte, hogy az energia megmaradása és a per- 
dület megmaradása ilyenkor nem teljesülhet élesen: meg 
kell engedni bizonyos mértékű határozatlanságot. De 
Jenő élesen tiltakozott, amikor azzal „vádolták”, hogy a 
határozatlansági összefüggéseket ő már Heisenberg előtt 
felfedezte. (A tézis tartalma együtt jelent meg Polányi és 
Wigner neve alatt.)

Berlinben Weissenberg professzor vegyészmérnöki 
szakdolgozatul a következő problémát adta Wignernek: a 
kén-kristály szimmetriái. Jenő örömmel kidolgozta a té
mát, közben megtanulta, hogy szeresse a rombikus kris
tály-szimmetriák geometriai szépségét.

Ekkor vezette be Heisenberg a teljesen újszerű mátrix
mechanikát. Ezen Dirac tíz napig gondolkozott, majd azt 
állapotvektorok sokaságaként értelmezte: a kvantumálla
potok halmaza (megszámlálhatóan) végtelen dimenziós 
állapottér. Neumann János nemsokára axiomatikusán meg
alapozta a kvantummechanikát a végtelen-dimenziós mate
matikai Hilbert-térben. De Wigner feltette a kérdést: érzé
keink eltolási szimmetriát, forgásszimmetriát, transzlációs 
szimmetriát, időeltolási szimmetriát észlelnek, amiért is 
agyunk megszokta a 3+1 dimenziós tér-időben történő tá
jékozódást. Akkor hogy lehet, hogy az atomok és elektro
nok valódi világa végtelen dimenziós sokaságot alkot? Wig
ner arra a következtetésre jutott, hogy Dirac, Heisenberg, 
Neumann végtelen dimenziós állapotterében szigorúan 
(exaktul) érvényes szimmetriák mutatkoznak: nevezetesen

• a háromdimenziós koordinátarendszer kezdőpont
jának áthelyezése,

• a koordinátatengelyek elforgatása három dimen
zióban,

• áttérés másik koordinátarendszerre, amely állandó 
sebességgel halad a háromdimenziós térben,

• az időkezdőpont tetszőleges megválasztása.
A természeti állapotok eme végtelen dimenziós álla

pottérben érvényes szimmetriáit 3+1 dimenziós tér-idő
ben képzeljük magunk elé (ábrázoljuk). Belőlük 10 szi
gorú megmaradási törvény következik: a lendület-vektor
nak, a perdület-vektornak, a tömegközéppont-vektor 
sebességének és az energiának a megmaradása. Az em
beri érzékelés és az emberi gondolkodás lassú az atomi 
jelenségekhez képest. Ezért van az, hogy mi ezeket a 
nem hirtelen változó (megmaradó) mennyiségeket hasz
náljuk a világban történő eligazodásra, ezért fejlesztette 
k i az emberi értelem a 3-dimenziós tér koncepcióját.

A berlini egyetemi tanulmányok befejeztével (1925) 
édesapja kívánsága szerint Wigner Jenő visszatért Buda
pestre, hogy apja újpesti bőrgyárában dolgozzék mér
nökként. De még ide is megrendelte az avantgarde né
met folyóiratot. A Zeitschrift fü r  Physik rendszeres esti ol
vasmánya volt. Az új kvantummechanika alakulását fi
gyelve nem tudott ellenállni a csábításnak. Visszatért Né
metországba. A Göttingai Egyetem oktatója (később pro
fesszora) lett. Ezt a matematikus David Hilbert és a fizi
kus Max Born a modern tudomány központjává tette, itt 
dolgozott régi pesti barátja is, Neumann János.

Egy vasárnapi sétájukon Wigner megtanulta Neu- 
manntól a csoportelméletet, és felismerte annak jelentő
ségét a Természet szimmetriáinak leírásában. Az 1920-as 
években Wigner hat tanulmányt írt Neumann-nal együtt a 
kvantumelmélet szimmetria-elveiről. A fentebb említett 
szimmetria-transzformációk matematikai csoportot alkot
nak, mert két szimmetria-transzformáció egymás után 
végrehajtva ismét szimmetria-transzformációt ad. Csopor
tok szabatos matematikát követnek. Ez a felismerés ké
pessé tette Wigner Jenőt, hogy nem csupán atomi és mo
lekuláris energiaszintekre, hanem a köztük bekövetkező
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A Nobel-díj elnyeréséről értesítő távirat

kvantumátmenetek kiválasztási szabályaira is szabatos 
kvantitatív képleteket adjon meg.

De nem mindenki nézte jó szemmel az absztrakt mate
matika betörését a tapasztalati természettudományba. 
Wolfgang Pauli Wigner módszerét Gruppenpest (csoport
pestis) névvel illette (amiben volt egy halvány célzás 
Neumann és Wigner szülővárosára, Pestre is). Einstein és 
Schrödinger sem rejtették véka alá ellenérzésüket. De 
Neumann Jancsi bátorította Jenőt: -  Meglátod, hogy a 
jövőben egyetemi hallgatók is tanulják és használni fog
já k ! -  1930-ban Wigner megírta a „Csoportelmélet és an
nak alkalmazása az atomszínképek kvantummechaniká
jára” című könyvét. (A könyv nyári szünet alatt készült el, 
amikor a szerző a Duna mellett, Alsógödön nyaralt.) Wig
ner könyvét sok nyelven kiadták, az ma is kedvelt egye
temi tankönyv. Wigner és a szimmetriák közt a szerető 
kapcsolat több fontos eredményre vezetett, például a 
paritás megmaradásának (tükrözési szimmetriából követ
kező) felismerésében, a szuper-szimmetria megértésében 
és barionok (nukleonok) számának megmaradási törvé
nyében, (Egyszer mégis megtörtént, hogy maga Jenő sér
tett meg egy fontos szimmetriát. Egy vacsorán megje
gyezte: -  Ki a szerencsésebb, aki leánynak vagy aki f iú 
nak születik? Jobb fiú n a k  születni, mert a f iú  csókolhatja 
meg a leányt!- Mára azonban ez az aszimmetria is gyön
gülni látszik.) Wigner a Nobel-díjat „az  atommag és az 
elemi részecskék elméletéhez való hozzájárulásáért kap
ta, különösen az alapvető szimmetriaelvek felfedezése és 
alkalmazása révén.”

Úton Amerikába

Átkelés az Atlanti-óceánon

1930-ban Németország már nem tűnt ígéretes helynek. 
A látóhatáron megjelent Hitler árnyéka. Amikor Neu
mann János és Wigner Jenő amerikai meghívást kaptak, 
hogy vállaljanak el egy fél állást a Princetoni Egyetemen, 
hogy tanítsák meg az Új Világot az Új Fizikára, boldogan 
elfogadták azt. 1931 és 1933 között idejüket részben Prin- 
cetonban, részben Berlinben, részben Budapesten töltöt
ték. Budapesttel a fő kapcsolatot Ortvay Rudolf, az elmé
leti fizika professzora jelentette, aki rendszeresen meg
hívta Wignert, hogy tartson előadást a kvantummechani
káról. Gyakran leveleztek egymással -  magyarul.

Princetonban történt, hogy Wigner meghívta jóbarát
ját, az angol Paul Diracot vendégelőadónak. Dirac itt 
megismerte Jenő húgát, Mancit. Ez után a szoros találko
zás után Dirac arra is kész volt, hogy eljöjjön Budapestre,

Manci húgával (Dirac felesége) és Judy lányával az 1930-as évek elején Gyerekeivel, Dáviddal és Mártával 1949-ben a tengerparton
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Barátjával, Szilárd Leóval Amerikában

előadni az Ortvay Kollokviumon. Dirac második pesti lá
togatása házassággal végződött.

Márta lányával és feleségével, Maryvel az Atom a Békéért Díj átvétele
kor, 1960-ban

1933-ban Hitler átvette a hatalmat Németországban, és 
nem titkolta ambícióját, hogy egész Európa ura legyen, 
így Wigner Jenő eldöntötte, hogy végleg az Egyesült Álla
mokban marad. Ez életének már egy új szakasza, mert 
figyelme az új tudományra: a magfizikára összpontosult. 
Az 1930-as években Wigner lett a magfizika előfutára: 
felismerte a magerők rövid hatótávolságát, a neutronok 
rezonáns befogódását és az atommagok héjszerkezetéről 
árulkodó mágikus számokat. Az 1940-es években ő lett 
az atomreaktor-technika vezéralakja, Alvin Weinberg (itt 
is megjelenő előadásában) Wigner Jenőt nevezte a világ 
első reaktormérnökének. A II. Világháború folyamán poli
tikailag igaz amerikai vált belőle, aki mindent megtett 
Amerika háborús erőfeszítéseinek segítéséért.

Vissza Budapestre

-  Egyszerű magyar versek és dalok, amiket még 1910 
előtt tanultam, ma is gond nélkül előjönnek gondola
taimban. Az Amerikában eltöltött 60 esztendő után 
még mindig inkább vagyok magyar, m int amerikai. Az 
amerikai kultúra sok vonása idegen maradt számom
ra. A viccek egyetemlegesek, de egy ország sem kedveli 
azokat annyira, m int Magyarország. Mióta elhagytam 
Magyarországot, sehol nem tapasztaltam a tréfák olyan 
szeretetét, m int otthon. Budapesten sok kávéház van. 
Ezeken a helyeken feltételezik a vendégekről, hogy 
hosszan időzzenek, feketekávé mellett intelligensen be
szélgessenek tudományról, művészetről, irodalomról. 
Magyarországon sok szó esik kultúráról. Talán a ma
gyar költészet a legfinomabb Európában. -  Ezeket a 90 
éves Wigner professzor mondta New Yorkban életrajz
írójának, Andrew Szántónnak -  erősen idegenszerű 
kiejtésű angolságával. A háború alatt is szeretett magya
rul beszélni magyar-amerikai barátaival, Kármán Tó
dorral, Neumann Jánossal, Szilárd Leóval, Teller Edé
vel. A Hidegháború enyhültével ismét írt leveleket Bu
dapestre -  többek közt a szerzőnek.

Amikor véget ért a Hidegháború, félévszázados távol
iét után Wigner Jenő négyszer meglátogatta szülőhazáját. 
Először 1976 augusztusában jött haza az Eötvös Loránd 
Fizikai Társulat meghívására. Hogy ne felejtsék, Balaton- 
füreden emlékfát ültetett a tóparton. Az Eötvös Társulat
ban A szimmetriaelvek ötven esztendeje, az Eötvös Egye
temen A kvantummechanika értelmezési problémái té
máról tartott előadást -  nagy hallgatóság előtt. Ekkor már 
nagyon foglalkoztatta a kvantummechanikai mérés való
színűségi értelmezése, vagyis az emberi értelem és a va
lóság összjátéka.

Következő hazalátogatása alkalmával, 1977-ben tiszte
leti tagjává választotta az Eötvös Társulat, ekkor előadása 
ismét filozofikus hangulatú volt: Természettörvények és 
kezdőállapotok. 1983-ban feleségével jött, ekkor megláto
gatta a Paksi Atomerőművet.

1987-ben megkapta az Eötvös Egyetem tiszteletbeli 
doktori címét, és magas állami kitüntetést vett át a Parla
mentben. Az ezt kísérő fogadáson megkérte a cigányban
dát, játsszák el kedvenc nótáját: Ritka búza, ritka árpa, 
ritka rozs. Még táncolt is a cigányzenére -  Nagyon szép
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Első, 1976. augusztusi hazalátogatása az Eötvös Társulat meghívására

emlékeket őrzött a magyar iskoláról, minden hazalátoga
tásakor szívesen elment magyar gimnáziumba is. 75. szü
letése napja előestéjén magyar gimnazistákkal beszélge
tett. Azok az emberiség jövőjéről, földönkívüli intelligen
ciával történő kapcsolatteremtés lehetőségéről kérdezték. 
Ő ezt felelte:

-  Mélyen zavar engem, hogy még nem kaptunk üze
netet idegen civilizációktól. Valószínű, hogy vannak 
lakható bolygók, azon népek vagy más hasonló teremt
mények élnek. Az is valószínű, hogy némelyik korábban 
indu lt civilizáció már több tudásra tett szert, mint mi. 
Ezért meglep, hogy még nem léptek velünk kapcsolatba. 
Nem közvetlen látogatásra gondolok, hiszen óriásiak a 
távolságok, hanem távközlésre. Meg vagyok lepve, ha 
csak egyetlen fö ld van és egyetlen faj, amelyik érdeklődik. 
A probléma két megoldására tudok gondolni. Egyik lehe
tőség, hogy a múltban ők is kifejlesztették a civilizációt, 
tudományt, technikát, de fegyverkezési versenybe kezd
tek, megsemmisítették önmagukat és egész bolygójukat. 
Ha ez törvényszerű a civilizáció fejlődésében, megma-

Előadás az Eötvös Egyetem Atomfizikai Tanszékén, 1976

gyarázhatja a csendet. Egy másik lehetőség, hogy kifej
lesztették a tudományt, ami fölemelte életszínvonalukat. 
De a luxus lustává tette őket, abbahagyták a könyvek ol
vasását, csak a televíziót bámulják. Lehet, hogy a fiz ika  
túlságosan komplikálttá vált számukra, unalmasnak 
ítélték, elvesztették kíváncsiságukat, abbahagyták a tudo
mányt. Talán ezért nem érdeklődnek a velünk létesíten
dő kapcsolat iránt olyan népek, amelyek már 50 eszten
dővel „előttünk” járnak. De remélem, hogy a történet 
végéről kialakított félelmem hibás.

Ez volt Wigner Jenő búcsúüzenete a magyar diákoknak.

Búcsú

A negyedik budapesti látogatás után Wigner Jenő 
erőnléte meggyengült, nem vállalkozhatott további utazá
sokra az óceánon át. Amikor a Magyar Tudományos Aka
démia tiszteleti tagjává választotta, már nem tudta szemé
lyesen megtartani székfoglaló előadását. Az 1990-es évek 
elején leánya, Márta megkért, segítsek valakit találni Prin- 
cetonban, aki apjával magyarul beszélgethet, mert számá
ra egyre nehezebben érthető az angol beszéd. (Szeren
csére Frei Zsolt, aki nálam végzett az Eötvös Egyetemen, 
épp Princetonban volt doktorandus.) Az angol anyanyel
vű, csak angolul értő Wigner Márta és leányai rendszere
sen „haza”-látogatnak Budapestre.

Wigner Jenő professzor 1995. újév napján halt meg. 
Princetonban ünnepélyes megemlékezésen búcsúztatták, 
az ottani temetőben helyezték nyugalomra. A Wigner- 
emlékülésen (az Eötvös Egyetem Puskin-utcai nagyter
mében is) százak vettek részt. A New York Times gyász- 
jelentése ezt írta:

WIGNER AZON BUDAPESTEN SZÜLETETT ÉS FIGYELEMRE-
MÉLTÓAN A JÖVŐBE LÁTÓ FIZIKUSOK EGYIKE VOLT, AKIK
NYUGATRA JÖTTEK ÉS KIALAKÍTOTTÁK A MODERN VILÁGOT. 

Hadd idézzem néhányuk nevét:
Kármán Tódor (1898-1963) megtervezte az áramvo

nalas repülőgépet, a lökhajtást és megnyitotta az Or k o r - 
SZAKot. (Megkapta az USA Szabadság Érdemrendjét.)

Szilárd Leó (1898-1964) szabadalmaztatta a neut
ron-láncreakciót és az atomreaktort, ezáltal megnyitotta 
az ATOMKORt. (Megkapta az Atom a Békéért díjat.)

Neumann János (1903-1957) megtervezte az elektro
nikus számítógépet, ezzel megnyitotta az in f o r m a t ik a  
KORá t. (Megkapta az USA Szabadság Érdemrendet.)

Wigner Jenő azonban nemcsak kreatív jövőbelátása 
révén vált ki, hanem a feladat részleteit is kidolgozta, 
vagyis befejezte a megkezdett művet. Ez lehet az oka, 
hogy ő kapta meg a Nobel-díjal.

2000-ben a Magyar Tudományos Akadémia (a Paksi 
Atomerőművel együttműködve) Wigner-díjat létesített a 
nukleáris tudomány és technika terén kiemelkedőt alko
tottak jutalmazására. Most, születése centenáriumán az 
Amerikai Fizikai Társaság (április 21.), az Európai Fizikai 
Társaság (augusztus 27.) és az Eötvös Loránd Fizikai Tár
sulat (november 8., a Magyar Tudományos Akadémiával 
együtt) ünnepi ülésszakot tartott, hogy kifejezzük tiszte
letünket Wigner Jenő alkotásai iránt, amelyek a 20. száza
dot formálták.
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KEP A FALON
A Wigner-Polányi kapcsolat

Palló Gábor
MTA Filozófiai Kutatóintézet

Wigner/előszobája az 1980-as évek elején a princeto- 
ni egyetem folyosójára nyűt. A szoba tágas, világos, de túl 
spártai. Nincsenek jelen sem a nagy tudós szellemének, 
sem a híres ember fontosságának jelei. Minden személy
telen: rend, tisztaság, kevés tárgy, csak az íróasztal mel
letti falon lóg néhány bekeretezett fekete-fehér fénykép. 
Talán három vagy négy. Köztük Rátz Lászlóé, mellette 
Polányi Mihályé.

Ez volt az első alkalom, hogy interjút készítettem Wig
ner Jenővel. Miután kikapcsoltam a magnót, megkérdez
tem, nincs-e néhány régi levele, mely beszélgetésünkkel 
összefügg. Valahonnan előhalászott egy vacak sárgás 
papírdobozt, benne rendezetlen régi papírok. Azt mond
ta, a folyosó végén találok egy fénymásoló gépet, oda
szól, hogy az ő számlájára engedjék használnom. Ebben 
a dobozban találtam meg Polányi Mihállyal folytatott le
velezését. Később az American Institute o f Physicsben 
további darabokra bukkantam, még többre a Polányi 
Archívumban, amelynek másolata a Polányi Társaság 
jóvoltából az MTA mikrofilmtárába került. A levelezés 
kitesz vagy 150-200 oldalt. Többsége persze találkozók 
szervezése, nem nagyon érdekes értesítések. Sok passzus 
azonban nagyon érdekes: megvilágító erejű.

Polányi több, mint tíz évvel volt idősebb Wignernél: 
1891-ben született. Orvosként végzett Budapesten, majd 
Berlinbe költözött. A Kaiser Wilhelm Institut für physika
lische Chemie und Elektrochemie osztályvezetője lett 
immár mint első osztályú kémikus. Innen 1933-ban költö
zött Manchesterbe, ahol 1947-ig működött a fizikai kémia 
professzoraként a lehető legnagyobb elismertséggel. Ek
kor mégis szakterületet változtatott: régi vonzalmainak 
megfelelően filozófus lett. Ismét nagy érdeklődést, de 
persze széleskörű bírálatot is kiváltó munkásságot folyta
tott egészen 1976-ban bekövetkezett haláláig. A külföldre 
került nagy magyar tudósok egyik vezéregyénisége volt.

Wigner 1963-ban ezt mondta Polányival való megis
merkedéséről a híres tudományfilozófusnak, tudomány- 
történésznek Thomas Kuhn nak:

„A gyárban, ahol apám dolgozott, volt egy okos ve
gyészmérnök, nem tudom hallott-e róla -  Paul Beer. Ő írt 
Polányinak, hogy levélben bemutasson. Polányi meghívott 
a házukba, ahol megismerkedtem Markkal. Csodálatos 
élmény volt számomra. Polányi és Mark egész este vitatko
zott és én csak ültem. K i se nyitottam a számat. ” (Ameri
can Institute o f Physics, Niels Bohr Library, Sources for 
the History of Quantum Physics, 1963- december 3.)

Wigner végül Hermann Marknál készítette el szakdol
gozatát és Polányi lett a doktori témavezetője. Bizonnyal 
erre az időszakra tehető Wigner ismerkedése a szimmet
riával; szakdolgozatában a kén réteges szerkezetével fog
lalkozott, Berlinbe is a KWI-ben dolgozó krisztallográfus, 
Weissenberg hívta meg egy kristályszimmetria-probléma 
megoldására. Közben fokozatosan sodródott a legtisz
tább elméleti fizika felé. Erről az időszakról így emléke
zett Wigner a Kuhnnak adott interjúban:

„Doktori disszertációmat Polányinál csináltam. M ár 
tudom, hogy óriási filozófia i hatást gyakorolt rám. Külö
nös történet esett meg később. Tettem egy megfigyelést, 
amelyet Polányi még nem is tudott, mégpedig azt, hogy 
asszociációs reakció nem lehetséges, mert a két részecske 
relatív mozgásának energiája kontinuus és a molekula 
végállapota diszkrét. Ezért a pontos illeszkedés valószí
nűsége lehetetlen. Ezt a megfigyelést tettem és elmondtam 
Polányinak. Polányi figyelt, de ahogy később elmondta, 
nem értette meg. Megkérdezte, mi a helyzet a molekula 
kinetikus energiájával. Azt válaszoltam, hogy a moleku
la kinetikus energiáját a lendület és a tömegközéppont 
fe lő l kell nézni. Nos, én értettem, de ő valahogy nem, és 
nem erőltettem a dolgot. Alapjában túlságosan szerény 
voltam, mert nagyon jelentős megfigyelésről volt szó. 
Egyik nap Polányi visszatért az ügyre: »Nagyon sajná
lom; ezt a dolgot, amiről mindig beszélt, épp most hallot
tam egy előadásban Bőmtől és Francktól. Nagyon sajná
lom. Mondtam nekik, hogy ugyanerre a gondolatra ju 
tott, de kiderült, hogy cikküket már beküldték, és nem 
lehet semmit tenni. Nagyon sajnálom. Nem tudom, miért 
nem értettem meg.- Azt hiszem, azért nem értett, gondo
lom ma, mert az ember nem ért egy fiatalembert, aki 
forradalm i jellegűt mond.

Tulajdonképpen nagyon jó, hogy nem értett meg, 
mert újra átgondoltam a dolgot. -Hogy is van ez? Iga
zából ezek reagálnak és asszociálódnak is.-Azután Po
lányi és én -  azt hiszem, becsületesebb megmondani, 
hogy ez az én munkám volt, Polányi biztosan egyetér
tene vele. Elgondolkodtam, hogyan lehet, hogy ugyan
úgy reagálnak és kiépítettem egy elméletet, amely sze
rin t a vonalnak van bizonyos szélessége és ezt a széles
séget különös és teljesen helytelen módszerrel kiszámí
tottam, de az eredmény véletlenül helyes lett. Két mód
szerrel is elvégeztem a számítást és ugyanazt az ered
ményt adták. M indkét számítás megalapozatlan volt, 
mert ebben az időben nem létezett alap az energiaszint 
szélességének kiszámítására. De én meggyőztem maga
mat, hogy ez a helyes érték. A két számítás egymástól 
független volt!... Ez volt a doktori disszertációm. Végül 
Volmer bírálta el és kételkedett, de én meg voltam győ
ződve az elmélet helyességéről.” (1963. november 21., 
interjú Kuhnnak)

A fennmaradt levelezés azonban csak később kezdő
dik, 1933-ban, amikor Wigner már jobbára Amerikában 
élt, Polányi pedig éppen Manchesterbe költözött. Ezek a 
korai levelek inkább a mindennapok zaklatottságát mu
tatják, mint az intellektuális közösséget. Még politika sem 
sok van bennük -  a lényeget mindketten tudták -  szakma 
pedig alig. Annál meglepőbb, hogy a vérprofi Wigner 
már ebben az időben mennyire filozofikus és éppen Po
lányival osztja meg gondolatait. 1933- december 30-án 
már Amerikából de még németül, szigorúan magázva 
fejezi ki Lieber Herr Polányinak a tudomány értelmével 
kapcsolatos kételyeit:
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„...a  nehézségek, amelyeket már Berlinben oly nagyon 
éreztem, itt valamelyest elhalványultak. Olyan nehéz 
ezekről a dolgokról beszélni, azt hiszem, félünk, hogy 
hamis, azaz kellemetlen eredményre jutunk. Ezek a kér
dések 18 éven keresztül foglalkoztattak mindannyiunkat, 
és azután megoldhatatlannak tekintve feladtuk, majd 
elfelejtettük őket. A mi korunkban, amikor az ember már 
nem annyira az eredményre koncentrál, még nehezebb
nek tűnnek. Nevetséges butaságnak látszik, hogy újra úgy 
akarjuk tudni: mindennek, amiért éltünk, kultúrának, 
igazságosságnak, tudománynak van célja. Biztosan nem 
helyes azonban az sem, hogy a napi élet forgatagában el 
akarjuk ezt felejteni. Amikor az ember ilyesmin gondolko
dik, észre kell vennie annak komikumát, hogy azok az 
emberek, akiknek foglalkozása a gondolkodás, kis kérdé
seket tanulmányoznak anélkül, hogy az egész vállalkozás 
hasznosságával kapcsolatban a fejüket fá jdítanák... első
sorban mi vagyunk azok, akiknek ezeket az alapkérdése
ket meg kell fontolniuk, k i más is tenné, ha nem mi? 
... Tudom, hogy régóta foglalkozik ezekkel a gondolatok
kal, mégsem tudok semmit arról, mit gondol róluk.”

Két évvel később a következő politikai jellegű megfi
gyelést tette Wigner mégpedig magyarul:

„Ha jó l értem, amit Baldwin mond, akkor azt állítja, 
hogy ő hazaáruló! Tudta, hogy hazáját veszély fenyegeti, 
de nem tett ellene semmit (2 évvel ezelőtt), mert féltette a 
hatalmát. Az angol po litika i helyzet tökéletes rejtély előt
tem, noha meg vagyok győződve, hogy a demokratikus 
államok fascistái, [fasisztái, P.G.] főleg a franc iák tényleg 
saját érdekeiket messze hazájuk érdekei fö lé helyezik. 
Csak azt csodálom, hogy a világ nem látja ezt. Itt Ameri
kában sok embert ismerek, akinek ez a felfogása. Téves 
ez?” {1936. december 8.)

A következő évben így vélekedett még mindig magya
rul, de már tegeződve, Kedves Misi megszólítással:

„Egy p á r év óta hátat fordítottam a nemzetgazdaság
tannak, mert úgy éreztem, hogy idegenben vagyok, ahol 
a politikától távol kell magam tartani. Nagyon kellemet
len dolog valamivel foglalkozni és amikor mindenkit 
érdekel nem beszélni róla. Ez az idegen-érzésem azon
ban már sokkal kevésbé erős, tán egy év óta, és biztos, 
hogy ezek a kérdések még engem is mindennél jobban 
érdekelnek. Noha fenn kell tartanom azt, hogy a politikai 
kérdések csak részben nemzetgazdasági kérdések és leg
elsősorban mégis pszichológiai kérdések. És félek, hogy a 
Te felvilágosító tendenciád csak kisrészben oldja meg a 
lélektani kérdést.” (1937. október 5.)

A lassan indulgató atombomba projekt idején, már a 
negyvenes években Wigner írt általános benyomásairól, 
de tényleges tevékenységéről persze egy szót sem:

„A menekültek voltak, akik elsőnek ismerték fe l az új 
országuk elleni fenyegetés veszélyét, és a rendelkezésükre 
álló minden erővel megpróbálták mások figyelmét is fe l
hívni rá. De érthető, hogy az emberek szélsőséges helyze
tekben azokra kívánnak támaszkodni, akiket intuitíve 
saját nemzetiségükhöz tartozónak ismernek, akikkel 
együtt nevelkedtek és akiket gyermekkoruk óta ismernek. 
Nem szabad engednünk, bogy a rájuk vonatkozó inti- 
mebb tudásunk becsapjon bennünket: körülvesznek 
minket és mi komolyan megpróbáljuk megérteni őket.

Wigner Jenő 70-ik születésnapján

Jelenleg Amerika különös keveréke az olyan emberek
nek, akik nem győződtek meg a veszély közeliségéről, 
olyanokénak, akiket meggyőztek a legutóbbi események 
és nagyon kevés olyannak, aki látta a dolgokat egészen 
kezdetektől. Ez utóbbi csoport mindent megtesz, hogy 
felkészítse az országot és sohasem láttam idegenellenes 
érzést ezek részéről. ” (1940. szeptember 1.)

Nem tudni miért, hosszú szünet következett a levele
zésben. Semmi okunk föltételezni, hogy a viszony lazult 
volna; talán máshogy tartották a kapcsolatot vagy elvesz
tek a papírok. Mindenesetre a hatvanas évekből datálód
nak a következő levelek. Ekkor már megjelentek Polányi 
Mihály leghíresebb könyvei, sorra születtek fontos tanul
mányai. Wigner ebben az időben szintén sokat foglalko
zott filozófiai kérdésekkel, amint a Szimmetriák és ref
lexiók (Gondolat, 1972.) címmel magyarul is megjelent 
tanulmányaiból olvashatjuk. A most már angol nyelvű le
velek sokat segíthetnek a filozófus Wigner megértésében.

Az általában kínosan udvarias Wigner nagyon ponto
san ki fejezte miben nem ért egyet mesterével:

„...a rra  a pontra vonatkozik, amelyben gondolkodá
sunk különbözik. Mindketten úgy érezzük, hogy a mate
rializmus abszurd és ebben tökéletesen egyetértünk. 
Azonban a te fő  okod a Gestallt elméleten alapul. Egyet
értek az elmélet fontos és érdekes állításaival, de az én 
okom a materialista filozófiával való egyet nem értésre 
»mélyebb szintről« ered. Azt hiszem, hogy ez körülbelül 
olyan érvénytelen, m int úgy tenni, mintha a mechanika 
megadná a választ az egész fiz ikára és az elektromos 
jelenségek a klasszikus mechanikából következnének. Két 
okom van arra, hogy ezt gondoljam. Az egyik, teljesen 
ontológiai, a másik a modern kvantummechanikán ala
pul. Ez talán nem adja meg a teljes képet, de másfelől, 
nincs ok azt hinni, hogy egy korábbi, kevésbé tökéletes 
elmélet megadja a teljes képet. ” (1965. február 19.)

Ez utóbbi véleményt Wigner felfogása mutatja a bioló
giai életre vonatkozóan.

„Elgondolkoztam az élet kérdésére vonatkozó nézete
inken és talán kicsit jobban értem, mit nem találok telje
sen kielégítőnek a te elgondolásodban. Úgy tűnik ugyan
azt a megkülönböztetést teszed az élő és élettelen tárgyak 
között, mint a gép és alkatrészei között. Más szavakkal, 
te a hangsúlyt a gép céljára helyezed és ugyanígy az 
élőlényekben a tárgyak elrendezésének célszerűségére.
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Nem egészen hiszem, hogy ez tökéletesen igaz lenne az 
élettel kapcsolatban és, még emocionálisan sem érzem 
úgy, hogy kívánatos lenne a gépet egyenlőnek tekinteni 
az élőlénnyel. Nem emocionális szempontból úgy érvel
nék, hogy csaknem minden ú j jelenségsor, m int az elekt
romosság, magerők, hő, fény, vagy teljesen ú j fogalmakat 
igényelnek leírásukhoz, vagy legalábbis ú j és meglepő 
átértelmezést a régi jelenségek terminusaiban. Semmi 
ilyesmit nem látok az életről folyó mostani vitában, és be 
kell vallanom, hogy Elsässer kicsit ködös gondolatai túl
ságosan konvencionálisnak tűnnek számomra.

Úgy érzem, a vágyakozások és emóciók jelenségei leg
alább annyira újak a mai fiz ika  számára, mint 
amennyire az elektromosság volt a mechanika számára, 
és ezeket nem lehet majd a mai fiz ika  fogalmaival leírni, 
még a mély szinttel sem, amelyekkel a gépek adekvátan 
leírhatók. Más szavakkal, az élet és a gépek között óriási 
a különbség, mert a gépek nem mutatják az akarás és az 
emóció jelenségeit.” (1965. szeptember 14.)

Aligha volt igazságos Polányit a redukcionizmus vádjá
val illetni. Ha valaki, ő igazán a „szintek” mélységes kü
lönbségének híve volt. Minden esetre Polányi válaszában 
azt írta Wignernek:

„Nagyon örülök, hogy megmaradtfilozófiai érdeklődé
sed, mert ez összehoz bennünket abban a törekvésben, 
mely kizárólagos célommá vált. Nem tudom megmonda
ni, gondolataink meddig követnek hasonló ösvényt. Nem 
eléggé bízom fiz ika i tudásomban ahhoz, hogy az általad 
vizsgált problémákkal foglalkozzak, de remélem párhu
zam van megközelítéseink között, mert ugyanazon igaz
ságok felé tartunk.

Talán gondolkodásunk stílusában is van hasonlóság, 
mert korunk uralkodó iskoláinak ugyanazon helytelen 
sajátosságai ellen lépünk fel. Lehetséges, hogy a Duke 
környékén, ahova ellátogattál, az én egyet nem értő atti
tűdöm mély benyomást tett a hallgatóságra, és amikor 
látták egyetértésedet, megpróbálták néhány nézetedet az 
enyémmel azonosítani. Ez a reakció gyakran előfordul, 
amikor az emberek meglepődnek az ú j irányokon.” 
(1965. február 10.)

Néhány évvel később Wigner a megismerésre, ezen 
belül a társadalomtudományokra vonatkozó elgondolá
sairól írt Polányinak:

„...a  természettudomány a percepció kiterjesztése. Azt 
hiszem, ezt a megállapítást a gestalltelmélettel kapcsolat
ban teszed, én viszont ismeretelméleti kérdésnek tartom. 
Az csoda, hogy tudomány létezik, hogy a természetben 
vannak szabályosságok, melyeket form ulázni tudunk. 
Azonban ugyanilyen csoda, hogy képesek vagyunk látni 
és hallani, és hogy kommunikálni tudunk egymással. 
Gyakran említem..., milyen fontosak a csecsemőkorban 
tanult dolgok. És nagyon homályos, hogy hogyan is ta
nultuk meg őket. Még mindig nem értem, gyermekeink 
honnan sejtették meg, hogy a szánkból kijövő hangoknak 
jelentésük van, és hogyan sejtették meg ezek jelentőségét.

Hadd említsem meg, hogy már többször emlékeztettelek 
arra, amit Hadamard „A tudatalatti szerepe a matemati
kai felfedezésben” c. könyvéből tanultam. Úgy látom, a 
matematikai felfedezés két részből áll. Az első, amikor 
tudjuk az eredményt és van valamiféle intuitív tudásunk

a fennálló helyzetről. A második, az elsőnél rendszerint 
valamivel könnyebb, amikor az ösztönösen látott helyze
tet megformulázzuk és formális bizonyítékot adunk. A 
társadalomtudósokkal, akiket olyan jogosan bírálsz... az 
a baj, hogy a folyamat második részét próbálják használ
n i az egész helyett. Ez a bírálat nem vonatkozik minden 
társadalomtudósra, mert sokan értik, hogy a matematiká
nak csak alárendelt szerep ju that a társadalomtudomá
nyokban. Ez az alárendelt szerep abból a tényből követke
zik, hogy nem léteznek használható axiómák, melyeket a 
bizonyítás alapjaként használhatnánk. Figyelemre méltó, 
milyen sok társadalomtudós nem érti, hogy matematikai 
igazolás nem létezhet axiómák nélkül. ” (1971. február 4.)

Ez az időszak, amikor Wigner elkezdett nagyon komo
lyan aggódni a világ akkori állapota miatt. A fenti levél
ben figyelemre méltó folytatása így hangzik:

„Úgy tűnik nekem, legalább olyan súlyos válságban 
vagyunk, m int amikor a válság a nácizmushoz vezetett. 
Akkoriban azt mondtam, megtanítottak minket arra, 
hogy nincsenek más törvények, csak a fiz ika  törvényei. 
Más szavakkal: nincsenek áthághatatlan morális törvé
nyek. Amit most megtanulunk az az, hogy nem értjük az 
emberi motívumokat és érzelmeink alapjait. Olyan gyak
ran halljuk, hogy ilyen és ilyen viselkedés lehetetlen, mert 
a feltételezett aktornak nem fűződik hozzá érdeke. Elfe
lejtik azonban, hogy v á g y a i n k n a k  n in c s e n e k  
o k a i  és szándékainknak nincs racionáléja. Néhány 
nappal ezelőtt a rádióban valakit Shepard ról, az asztro
nautáról kérdeztek. Ez az ember azt mondta, nagyon 
egyszerű a dolog: repülni akart. Van ennél kevésbé kö
zönséges cél és mi mégsem értjük, hogy ez egy lehetséges 
cél.’f W l .  február 4.)

Egy évvel később még több aggodalom:
„Ha lehetséges, még jobban aggódom a világ miatt, 

mint 1937-ben és az okok nagyon hasonlóak. Vajon a 
fiatalság legaktívabb és legenergikusabb része szembe 
tud-e szegülni a csábításoknak, melyeket azok kínálnak 
nekik, akik a régi maradványok eltávolítását akarják és 
a fiatalokat azonnal hatalmi pozícióba helyeznék? Élhe
tő vajon a demokrácia, ha bonyolultnak látszik a legtöbb 
ember számára, hogy ténylegesen megismerkedjen azok
kal a kérdésekkel, amelyekben döntenie kell? Van elég 
kaland és cél, amire egy fia ta l törekedhet egy demokráci
ában, és elég erős vonzást gyakorol az emberekre, elég 
erőset hogy határozottan kiálljanak érte? Ha a demokrá
cia elpusztul, az emberi társadalom a legtöbb ember 
számára a bolyban élő hangyáéra fog hasonlítani?” 
(1972. március 4.)

Ez és a következő levelek bizony már az öregedés 
érzéseit mutatják:

„Miért deprimálnak bennünket olyan gyakran az ese
mények? Talán azért, mert már nem reméljük, hogy erő
feszítéseink eredményeként 20 év múlva minden jobb  
lesz? Ha visszatekintünk, sok rossz esemény történt, na
gyon is sok a múltban, de talán nem jelezték számunkra 
fenyegetően, hogy hangyatársadalom felé haladunk. ” 
(1973. november 25.)

Lassanként következett a búcsúzás. Polányitól aligha 
olvashatunk sok hasonlóan meghatódott érzelmes sort, 
mint a halála előtt egy évvel írt levélben:
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„ Öregszünk és ahelyett, hogy ezt gyakoribb levelezéssel 
viselnénk el, napjaink fogyását saját gondolatainkkal 
való küszködéssel töltjük. Talán túl gyengék ezek és nem 
tudják, hogyan beszéljenek önmagukért. Az az izgalom, 
ahogy egymásra emlékezünk, elvesztette sürgősségét, de a 
hosszú együttlétezés még intenzívebbé válik, m in t régen. 
Végül is, olyan figurákká lettünk, akiket sokan ismernek 

jó l körülírható módon. Az én nevem vándorolt és súlyt 
kapott a több, mint hatvan év alatt, míg te persze híres 
lettél az egész világon.

Még az én szemeim is, melyek több, m int ötven éve 
figyelnek téged, most nagy fizikusnak és a történelem 
csinálójának látnak. Jelentőséget kaptál még akkor is, ha 
izgatott emlékeid az én barátságom sajátos form ájára  
redukálódtak. És azt hiszem, ez kölcsönös nálunk.

Valójában fenn á ll annak veszélye, hogy különcsége
ink humorát élvezzük egymásban. Rád gondolok és h ir
telen elmosolyodom egy rólad szóló halvány emlékemen.

Tehát úgy gondolhatsz közelgő végemre, m int egy élet 
összegzésére, mely életet p rivá t módon osztottam meg sok 
különféle emberrel, akikről nem sokat tudsz és én is alig 
tudok róluk valamit.

De talán mindez tú l komoly vagy éppen fordítva nem 
elég komoly. Akármiben is volt részünk a jó  munkánkat 
illetően, úgy érzem, hogy fiatalságunk és az azt követő 
események emlékei mulatságosak. Élvezettel merülök a 
rólad szóló első híradásokba, melyek egy barátom kezei
ből érkeztek, aki édesapádnál dolgozott. Mosolyogni 
tudok megérkezéseden és ahogy beszéltél velünk mielőtt 
otthon érezted volna magad nálunk. És aztán növekvő 
örömmel látom briliáns kezdésedet, ahogy hamarosan 
kis lépésekkel elsétáltál legnagyobb eredményeidhez, 
hogy végül nagy alakká válj, akit az emberi élet csatái 
tápláltak és mindezt visszhangozzák mosolyra késztető 
fö ltűnő tulajdonságaid.

Nos kedvesem, én így szeretlek téged az út végén, 
melytől te még több mérföldnyivel távolabb vagy, mint 
én. ” (1973. június 11.)

Ez után írta Wigner a következőt:
„Biztosan tudod, milyen magas helyet töltesz be gon

dolkodásomban mint ember és tudós (savant) és azt is 
tudod, hogy a szüléimén kívül csak egy ember van -  a 
már meghalt gimnáziumi matematikatanárom -  akinek 
annyira lekötelezettje vagyok, mint neked. Hatalmas 
mennyiségű tudományt tanultam tőled, de még több 
emberi megértést. És ez közelebb visz a tárgyhoz vagy 
inkább kéréshez, mellyel régóta szeretnék előállni: kérlek, 
küldj egy képet magadról, hogy a matematikatanáromé 
mellé akasszam az irodámban. ” (1973. július 28.)

Utóirat

1966. december 13-i keltezéssel Wigner levelet kapott 
A.F. Trotman-Dickenson professzortól, a University Col
lege o f Wales tanárától, Aberystwyth-ből. Tartalma a kö
vetkező volt:

„A szokásoknak megfelelően a Nobel Alapítvány kör- 
beküldte felkérését a díjakra való jelölésre. Valószínű, 
hogy Dr. Polányi M ihály nevét már korábban benyújtot

ták, de az alapítványnál pillanatnyilag nem tartják nyil
ván. Dr. Polányi munkássága a reakciókinetika jelenlegi 
felfogásának alapját képezi. Újabban az elektrontransz
fe r reakciók, melyeket csoportja körülbelül 35 évvel eze
lőtt vizsgált, ú j fontosságra tettek szert, mert a molekulá
ris beam technikával nagyon jó l lehet tanulmányozni 
őket. Dr. Polányi díjának fő  indoka valószínűleg reak
ciókinetikai munkássága lehetne, de az adszorpció, a 
kristályok tulajdonságai és a kvantumelmélet terén vég
zett munkái is igen nagy jelentőségűek.

...a kezdeményezés nagyon megerősödne, ha Ön is tá
mogatná, amely nem zárná ki, hogy más jelölteket is tá
mogasson. Mellékelem a benyújtandó dokumentumok 
összefoglalását. Nagyon hálás lennék, ha átnézné őket, és 
tudatná, hogy támogatja-e a jelöltet. A legnagyobb súlyt a 
Nobel Alapítványhoz intézett közvetlen és független levél 
adná, de ha jobban megfelelne Önnek, szívesen előkészí
tenék egy rövid form ulát a jelöléshez, melyet aláírna.

Különlegesen értékes lenne az Ön támogatása mint Dr. 
Polányi munkatársáé a reakciókinetikai kutatásban. ”

Wigner válaszából:
„...Polányi professzor a tanárom volt és nincs senki, 

akit többre becsülnék nála. .. .Mégis, nem tűnik számom
ra szerencsésnek Nobel-díjra ajánlani őt. Hosszú évek óta 
filozófusként ismerik Polányi professzort. A reakciósebes
ségről való ismereteinkhez valóban nagyon jelentősen 
hozzájárult, de ez más emberek hozzájárulásával párhu
zamosan történt és nagyon nehéz különválasztani Polá- 
nyiét az övéktől. Tudom, természetesen, hogy hozzájáru
lása valamiképpen egyedi volt és én személy szerint többet 
tanultam tőle a tárgyról, mint akárki mástól. Mégis na
gyon kicsinek ítélem annak esélyét, hogy Nobel-díjat kap, 
ezért a jelölést inkább gesztusnak tartanám, mint igazi 
javaslatnak... .Az Ön levele, mely az eredményei iránt ér
zett nagy elismerést mutatja és az Ön nagyrabecsülését, 
örömmel tölt el. Ha több embert is talál, aki csatlakozik 
javaslatához, átértékelem jelenlegi negatív álláspontomat, 
és teljes szívemből fogom ajánlani. ” (1966. december 13.)

Dickenson viszontválaszából:
„ Több reakciókinetikával foglalkozó tudósról is hallot

tam, aki kész támogatni a jelölést. Ezek a következők: Sir 
Cyril Hinshelwood, Sir Christopher Ingold, R.P. Bell, F.S. 
Dainton, Henry Eyring, Dudley Herschbach, Kauzmann 
és Kistiakowsky professzorok. Levelemre válaszolva töb
ben említették, hogy Polányi munkája nemcsak történeti
leg fontos, hanem ú j jelentőségre tett szert, mivel a reak
ciókinetikában elért eredményei most váltak igazán fo n 
tossá, amikora reakciók reakciókinetikával foglalkoznak 
molekuláris beam technikával tanulmányozhatók. 
(1967. január 17.)

Ennek hatására Wigner néhány soros levelet írt Stock
holmba a kémiai Nobel-bizottság titkárának:

Kedves Uram, Szeretném teljes szívemből támogatni 
Dr. Polányi Mihály jelölését a kémiai Nobel-díjra. Bár 
jelenlegi munkássága nem a kémia területére esik, múlt
beli jelentősége egyre nagyobbnak látszik, ahogy az évek 
múlnak. Véleményem szerint tökéletesen megérdemli a 
kitüntetést. Tudom, hogy Trotman-Dickenson professzor 
formálisan jelölte őt, és jelen levél csak támogatja azt a 
jelölést. (1967. január 20.)
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W IGNER JENŐ NÉMETORSZÁGBAN
-  ALAPOZÓ TANULM ÁNYOK ÉS KORAI SIKEREK

Helmut Rechenberg
Max Planck Fizikai Intézet, München

Wigner Jenő Pál utolsó gimnáziumi évei az újkori ma
gyar történelem viharos szakaszába estek: 1918 őszén az 
I. Világháború a szövetséges német és osztrák-magyar 
birodalom totális katonai vereségével ért véget. Ennek 
volt egyik folyománya a Magyar Köztársaság megalakulá
sa. Ezt azonban hamarosan szétzilálta előbb Kun Béla 
kommunista rezsimjének, majd Horthy Miklós tengernagy 
jobboldali restaurációjának hatalomra kerülése. Végül is 
1920 júniusában, a Trianoni Békeszerződés értelmében 
Magyarország elveszítette területeinek és lakosságának 
kétharmadát, amely (részben ekkor létrehozott) nemzeti 
államoknak (Romániának, Csehszlovákiának és Jugoszlá
viának) jutott. Ily módon Magyarországból (ugyanúgy, 
mint az osztrák monarchia németnyelvű részéből) két 
kicsiny ország alakult Közép-Európában.

Nyilvánvaló, hogy -  ellentétben a háború előtti helyzet
tel -  a magyarországi tehetséges fiatalok akkori perspektí
vái a gazdasági és tudományos jövő vonatkozásában egy
aránt nem voltak rózsásak és ennek megfelelően a tehetsé
ges fiatalok közül a bátrabbak nagy része külföldi karrier 
után nézett. Wigner Antal 0enő édesapja), aki egy Buda- 
pest-közeli nagy bőrcserző gyár igazgatója volt, szintén 
úgy látta helyesnek, hogy Jenő fiát külföldön járatja egye
temre. Úgy tervezte, hogy a hazaiaknál jobbnak vélt Berlini 
Műegyetemen (Technische Hochschule -  TH) a vegyész- 
mérnöki tanulmányokat elvégezve és hazatérve, fia vezető 
pozíciót foglalhat el a gyárában. Jenő -  bár a kutatói pályát 
előnyben részesítette volna -  mégis édesapja terve szerint 
folytatta tanulmányait, annál is inkább, mivel apa és fia 
egyetértettek abban, hogy Magyarországon meglehetősen 
kevés egyetemi tanári poszttal lehetne csak számolni. így 
hát Wigner Jenő a Budapesti Műegyetemen végighallgatott 
első tanulmányi év után Berlinben iratkozott be a TH-ra és 
ott folytatta a vegyészmérnöki tanulmányait.

Berlin, a kémia (és fizika) fővárosa

A szóban forgó időben Berlin, mint kétségtelenül a 
kémiai tudományok egyedülálló centruma, több mint 
szerencsés választásnak számíthatott vegyészi tanulmá
nyok folytatása szempontjából. Igaz, hogy Poroszország 
Rajna-melléki részeiben és Németország délnyugati tarto
mányaiban jelentősebb volt a nagy vegyi üzemek tömö
rülése, de az ország fővárosában nagyobb számú intézet
ben folyt kutatás a kémia minden területén. A Kaiser Wil
helm Institut (KWI) különböző szakosodott egységei és 
az egyetemek osztozhattak mind tapasztalt szakemberek, 
mind feltörekvő tehetségek nagy számán, és Wigner, az 
új magyar diák ebből profitált is. Diplomavezetője, Her
mann Mark (1895-1993) például -  aki 1922-ben Bécsből

Előadás a Magyar Tudományos Akadémián (2002. november 8.). Fordí
totta: Haiman Ottó.

került a Berlini Műegyetemre -  1926-ban osztályvezető 
lett a KWI für Silikatforschungban (és 1927-től 1938-ig 
külső tudományos munkatárs a KWI für Faserstoffche- 
mie-ben). Doktori munkájának vezetője, Polányi Mihály 
már 1920 óta dolgozott a KWI für Faserstoffchemie-ben, 
1927-ben pedig osztályvezető lett Haber intézetében. 
Végül Kari Weissenberg (1893-1976), akivel Wigner ké
sőbb együtt dolgozott, a KWI für Physik (Einstein intéze
tének) tudományos munkatársa volt 1929-től 1933-ig- 
Sehol másutt, mint Berlinben nem volt olyan szoros kap
csolat a Wigner apja által kiszemelt kémia és a Wignert 
szerfelett érdeklő modern fizika között.

További említést érdemel, hogy Wigner egyetemi évei
ben (valamint ezt követően németországi tudományos 
karrierjének korai éveiben) a kvantumelmélet húszas 
években megindult fejlődésének köszönhetően további, 
minden eddiginél nagyobb mértékben összefonódott a 
fizika és a kémia.

Wigner beiratkozása idején a TH Berlinen mind az 
oktatás, mind a kutatás vonatkozásában a gyakorlati al
kalmazások követelményei és szempontjai voltak mérv
adók: okleveles mérnököket (Diplomingenieur) képez
tek a vegyipari technológia minden ágazata részére. A 
kutatások célja pedig az ipari termelés technológiájának 
tudományos megalapozása volt. Az újonnan érkezett 
Wigner annak rendje és módja szerint először a szervet
len kémia alapozó előadásait és az ezekkel párhuzamos 
gyakorlatokat vette fel. Évek múlva is emlékezett arra és 
emlegette, hogy a H2S gáz (a klasszikus vegyelemzés 
fontos reagense, ford, megj.) analitikájával kapcsolatos, 
részletekre is kiterjedő munkát végzett. Ezek után követ
keztek a szerves kémia és más, a bőrcserzéssel (mint álta
la szem előtt tartott feladattal) összefüggő tárgyak. Ezek 
képzésének legfontosabb elsajátítani valója lényegében a 
legtágabb értelemben vett vegyelemzés módszerei vol
tak. Wigner azonban mást is megtanult, ami ténylegesen 
befutott (fizikusi) karrierje során fontosnak bizonyult: „a  
kémiai analízis elsajátítása közben tudatosodott ben
nem, hogy a természetben törvények uralkodnak”.

Vegyészi tanulmányai mellett Wigner szabad idejének 
legnagyobb részét otthon töltötte könyvek és cikkek ol
vasásával, amelyek első sorban elméleti fizika tárgyú, sőt 
ezen is „túlmenő” művek voltak. így például Sigmund 
Freud „Traumdeutung” (Álomfejtés) című könyvének 
hatására élete végéig tartó érdeklődést tanúsított az em
beri tudat problémái iránt. Néha barátok társaságában is 
olvasott könyveket. Berlinben akkor több honfitársa is élt 
és járt egyetemre, például Szilárd Leó (1898-1964), aki 
már 1919-ben kezdte (villamosmérnöki) képzését a TH-n, 
de fokozatosan fizikussá vedlett át. Wigner a Fizikai Ké
miai Intézetben találkozott először Szilárddal és kettőjük 
között azonnal szoros kapcsolat létesült. Wigner emlékei 
szerint „Amint Szilárdban tudatosodott, hogy igazán 
csak a fiz ika  érdekli, a rá jellemző közvetlenséggel Albert
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Einsteinhez fordult. Azt hiszem, hogy lényegében Szi
lárdnak köszönhettük, hogy Einstein statisztikai mecha
nika tárgyú szemináriumot hirdetett, amelyen Szilárdon 
kívül néhány barátja, köztük Gábor Dénes és én magam 
is részt vettünk. Einstein virtuozitása egyaránt megnyil
vánult abban, ahogyan a valójában megoldatlan problé
mákra mutatott rá, valamint abban is, ahogyan az el
mélet ténylegesen elért eredményeit és szellemét értékelte. 
A szeminárium legtöbb résztvevője úgy érezhette, hogy 
rendkívüli élményben részesül, azon kívül pedig Szilárd 
doktori disszertációjához is inspiráló hatású lehetett. ”

Wigner is hamarosan személyes kapcsolatba került 
Einsteinnel csakúgy, mint honfitársa, Gábor Dénes (1900- 
1978), aki Berlinben (mint Szilárd) villamosmérnöki dip
lomát (1924), majd doktorátust (1927) szerzett. „Ugyan
akkor azonban -  mint Gábor 1971. évi Nobel-díjas elő
adásában megjegyezte -  amikor csak lehetett, átosontam 
a Berlini Egyetemre, amely azokban az években (Ein
steinnek, Plancknak, Nernstnek és Lauénak köszönhető
en) a fiz ika  fellegvára volt. ” Wigner vonzódása hasonló 
lehetett, bár ő nem járt át egyetemi előadásokat hallgatni. 
Rendszeresen részt vett azonban a híres Berlini Fizikai 
Kollokviumon, amelyet Max von Laue a következőkép
pen vezetett. Minden alkalomra Laue kiválasztott négy-öt 
-  az új fizikával kapcsolatosan fontosnak vélt -  cikket, a 
Kollokvium résztvevői közül valakit megkért azok elolva
sására, majd a legközelebbi csütörtökön tartandó szóbeli 
ismertetésére. Ez azt jelentette, hogy az illetőknek meg 
kellett érteniük a cikkek mondanivalóit, majd a berlini 
fizikusok előkelő gyülekezete előtt referálniuk. Ilyen 
előadásokra pedig nem csak híres fizikusok, mint például 
von Laue és Einstein vállalkoztak, hanem fiatalabb részt
vevőket -  mint egyszer Wignert is -  felkértek. Wigner 
szerint: „Ezekre a napokra visszaemlékezve, utólag cso
dálkozom azon, hogy nem idegesített jobban, hogy Ein
steinnek és von Lauénak fiz iká t kell magyaráznom. Túl 
f ia ta l voltam ahhoz, hogy felmérjem a kollokvium törté
nelmi jelentőségét. ... Einstein derűs arccal és nyugodt 
figyelemmel hallgatta az előadásokat. ” A kollokviumok 
után Wigner el szokott gondolkozni a hallottakon és utá
nanézni az irodalomban.

A német főváros 1920-as éveinek minden krónikájá
ban kiemelten szerepelnek politikai és társadalmi nehéz
ségek és azok vetületei, így például Walther Rathenau 
külügyminiszter 1922 júniusában bekövetkezett meggyil
kolása, amely miatt Einstein egy évig kerülte Németorszá
got, vagy a katasztrofális méretű infláció, amely majdnem 
mindenkit érintett. Wigner ekkor még nem törődött poli
tikával (később annál inkább), anyagilag pedig nem volt 
érintve, mert pénzét magyar valutában kapta, amelyet 
értékének megfelelően át tudta váltani.

1924-ben befejezett diplomamunkájának témaköre (a 
rombos kén rácsszerkezete) meglehetősen komplex rönt- 
gen-krisztallográfiai vizsgálatokat tett szükségessé, hiszen 
a választott kristály elemi cellája nem kevesebb, mint 128 
atomot foglalt magában, ámde Wignert sohasem riasztot
ta vissza a hosszadalmas numerikus munka. A diploma- 
munkáját vezető Hermann Mark után Wigner doktori 
disszertációjának konzulense Polányi Mihály lett. Ezen 
„Statisztikai mechanika és reakciósebesség” című érteke

zés rövidített változatából Polányival közösen publikált 
cikk lett. Polányi már huzamosabb idő óta foglalkozott a 
molekulák képződésének és bomlásának kérdéseivel. 
„(Polányi) már 1920-as, Karlsruhéban végzett munkái 
alapján kétségbe vonta az akkortájt ismert, reakciósebes
ségre vonatkozó elméletek helyességét, mivel a két, ellen
tétes irányú reakcióra kiszámított sebességek összevetése 
nem adta ki a termodinamika törvényeiből adódó egyen
súlyi adatokat. ” -  volt tanítóját és barátját búcsúztató 
cikkében Wigner így folytatja: „Valójában az ellentétes 
asszociációs és disszociációs reakciósebességekre vonat
kozó első komoly elméletben M. Polányi és E.P. Wigner 
meghökkentő feltételezésekkel éltek, amelyek azonban 
később jogosnak bizonyultak. E feltételezések egyike sze
rin t az asszociáció eredményeként létrejött molekulák 
energiája véges szélességű sávba esik, mely energiasáv AE 
sebessége a molekulák At átlagos élettartamával a AEAt = 
h reláció szerint függ össze, ahol h a Planck-állandó. ” Ez 
a reláció nem egyéb, mint előfutárja a Heisenberg által 
két évvel később kimondott határozatlansági relációnak. 
Ezen túlmenően Wigner disszertációjában egy (további) 
összefüggést mond ki az ütköző molekulák impulzus
nyomatékai és a létrejött molekula nyomatéka között, 
amelyre Heisenberg nemsokára (1925 nyarán) kvantum- 
mechanikájának következményeként is eljut. így tehát 
utólag a fiatal magyar vegyész elégedett lehetett a 
disszertációjával.

Kvantummechanika, szimmetria és 
a Pauli-féle kizárási elv

Doktori oklevéllel a zsebében Wigner 1925 nyarán 
visszaérkezett Budapestre, hogy édesapja gyárában meg
kezdje vegyészmérnöki munkáját. Berlinben -  még eluta
zása előtt -  Wigner a Német Fizikai Társulat (DPG = 
Deutsche Physikalische Gesellschaft) egyik összejövete
lén megtartotta első előadását. Tagja lett a DPG-nek és 
előfizette ennek Zeitschrift fü r  Physik (Z. Phys.) folyóira
tát, amely akkortájt a legtekintélyesebb fizikai lapnak 
számított. A Z. Phys. folyamatosan érkező kiadványait 
esténként rendszeresen olvasva, egy számára egészen új 
fizikai világot fedezett fel. Egyetemi tanulmányainak évei 
alatt azt tapasztalta, hogy Berlinben a kvantumelmélet 
problémáiról mindig úgy beszéltek, mint a távoli jövőben 
megfejtendő rejtvényekről. Most pedig megállapította, 
hogy Németország „vidéki” egyetemein, jelesül Göttingá- 
ban és Münchenben (és néhány más helyen Európában, 
például Koppenhágában) az atomelmélet rejtélyeinek 
megfejtése érdekében kifejtett szorgos munka folyt. Felis
merte, hogy ennek eredményei messze túlmentek a régi 
kvantumelméletet reprezentáló, 1910-ben Bohr, Epstein 
és Schwarzschild által megfogalmazott kvantálási szabá
lyokon, amelyek pedig a húszas években Berlinben még 
mindig érdemi viták tárgyát képezték Einstein, von Laue, 
és mások között.

E fordulatról Wigner az alábbi mondatokban emlék
szik meg: „Egyik nap fantasztikus cikk jelent meg a Zeit- 
schriftben. Szerzőinek, Max Bornnak és PascualJordán
nak állítása szerint a mikrofizika egyetlen feladata ener-
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Németországban 1925 táján

giaszintek, valamint a szintek között bekövetkezhető át
menetek valószínűségeinek meghatározása. A cikk ezen 
kívül a Schwarzschild-Epstein-féle modell helyett egy 
matematikailag ellentmondásmentes eljárást javasol 
fen ti mennyiségek kiszámítására. ”

Wigner azt is megtudta, hogy Born és Jordan előbb 
említett „A kvantummechanikáról” című cikkének alap- 
gondolata megtalálható egy korábbi cikkben, amelynek 
szerzője az ugyancsak Göttingában dolgozó Werner Hei
senberg volt. A soron következő, a Born, Heisenberg és 
Jordan szerzőhármas által írt cikket („A kvantummechani
káról II”) pedig Wigner „nagy élményként, kinyilatkozta
tásként és a mikrofizika igazi megértéséhez vezető első 
lépésként” üdvözölte. A cikk mondanivalójának szokatlan 
mátrixos megfogalmazása nyilván nem zavarta Wignert, 
aki a kristályszerkezetek leírására használt mátrixokat jól 
ismerte és kezelte. A továbbiakban nagy figyelemmel 
kísérte az új kvantummechanika gyors fejlődését, többek 
között Schrödinger hullámmechanikai megfogalmazásá
ban (amely néhány hónappal később publikálódott), 
valamint az elmélet csodálatos sikerét, a hélium-atom 
háromtest-problémájának megoldását.

Itt tartott Wigner, amikor ajánlatot kapott, mely lehető
vé tette, hogy a magyarországi bőrcserző ipar gondozását 
otthagyja a németországi izgalmas fizika kedvéért.

Polányi Mihály benyomásai Wigner Jenő képességei
ről olyan jók voltak, hogy volt PhD-diákját Richard 
Beckernek ajánlotta, aki a TH Berlin újonnan kinevezett 
tanszékvezetőjeként asszisztenst keresett elméleti fizikai 
előadásaihoz. A felajánlott fizetés (körülbelül havi 550 
márka) „borzasztóan nyomorúságosnak” tűnhetett (egy 
jól fizetett magyar vegyészmérnöknek) és majdnem rá
ment az albérletre és az élelmezésre. Wigner édesapja is 
nyilván fájlalta, hogy fiát elcsábítja a tudomány, de Jenő

boldogan elfogadta az ajánlatot és visszament Berlinbe. 
Professzor főnöke azonnal ráállította egy a bécsi Kari 
Weissenberggel közösen végzendő kutatómunkára. 
Weissenberg -  az idő tájt a berlini TH-n előadó -  azon 
tűnődött, hogy kristályok az atomok végén miért rende
ződnek oly gyakran szimmetriatengelyek vagy szimmet
riasíkok mentén. Rövid gondolkodás után Wigner azt fe
lelte: „Azért, mert ha egy rendszernek van szimmetria- 
tengelye vagy szimmetriasíkja, úgy a potenciálnak ott 
maximuma vagy minimuma van. ’’Weissenberg „elegán
sabb” bizonyítást akart volna hallani; erre Wigner nekiült 
és Heinrich Weber „Az algebra tankönyve” című könyvé
ben (1894) elolvasta a matematikai csoportelmélet elemi 
ismertetését. Az ennek alapján készült magyarázatot 
Weissenberg elfogadta, de mindketten túl egyszerűnek 
találták és nem is kísérelték meg a publikálását.

Csoportelmélet és atomi színképek

1927 őszén Wigner hozzálátott első kvantummechani
ka tárgyú munkájához. Az atomfizika egyik fontos alap
feladatának megoldására, a hélium-atom energiaszintjé
nek -  eredményesnek bizonyult -  kiszámítására Heisen
berg egy előző, úttörő cikkben bevezette az úgynevezett 
kicserélődési erőt, amely soktest-problémát reprezentáló 
atomi rendszerekben lép fel. Wigner azonnal felismerte, 
hogy „Heisenberg ezen cikke csodálatos, de -  néhány 
más cikkéhez hasonlóan -  matematikailag nem teljesen 
korrekt. Ezért a cikk beható elemzése után mélyebben 
megvizsgáltam a háromelektronos rendszerekben tapasz
talható szimmetria problémáit. Eredményeimet megmu
tattam Becker professzornak, aki így reagált: ».Közöld le! 
Nagyon érdekes, mellesleg egészen más, mint ahogyan 
én magam kezelném a problémát.*” így hát Wigner meg
írt egy cikket, amelynek a „Nem-kombináló termek az új 
kvantumelméletben” címet adta. Lényegében Schrödin
ger hullámfüggvényeit használta (csakúgy, mint Heisen
berg abban a második e tárgyú cikkében, amelyben a 
hélium energiaállapotait expliciten kiszámította), vala
mint Paul Dirac (a szimmetrikus és antiszimmetrikus 
hullámfüggvények, illetve a Bőse- és Fermi-statisztikák 
közötti összefüggésre vonatkozó) eredményeire támasz
kodott. Amikor Wigner a hélium-problémát megoldotta, 
vagyis kiszámította a háromelektronos atomok energiaál
lapotait, többé-kevésbé Heisenberg és Dirac útját követ
ve hatodrendű determináns-egyenlet gyökét kellett kiér
tékelnie. Amikor pedig ezt a megközelítést választotta a 
háromnál több elektront tartalmazó atomok esetében is, 
felismerte, hogy fejlettebb matematikai módszerekre van 
szükség. Emiatt egyik, a budapesti gimnáziumban megis
mert barátjához, Neumann Jánoshoz fordult, aki koráb
ban (1921-től 1923-ig) ugyancsak Berlinben járt egyetem
re és -  budapesti doktorálása (1926) után -  visszajött Ber
linbe habilitálás végett. Neumann valóban tudott segíteni. 
Tanácsára megismerkedett két berlini matematikus (Leo 
Frobenius és Issai Schur) fundamentális csoportelméleti 
cikkeivel, „csodálatosnak” és „könnyen érthetőnek” talál
ta őket, és arra a meggyőződésre jutott, hogy az atom
színképek minden szabályossága forgási szimmetriára
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vezethető vissza. A második, „Nem-kombináló termek az 
új kvantumelméletben” című cikkében közli is, hogy a 
forgási csoport irreducibilis reprezentációinak részletes 
vizsgálata és alkalmazása az, aminek alapján a sokelekt
ronos atomok minden term-rendszerének kvalitatív kiér
tékelése sikerülhetett.

Wigner ezen új (1926. november 26-án benyújtott) 
cikkének, valamint Heisenberg hasonló tárgyú (1926. 
december havában benyújtott) cikkének -  amelyben per
mutációs csoportot használ az atomfizikai soktest-rend- 
szerek leírására -  megjelenésével a csoportelmélet gyö
keret vert a kvantummechanikában.

Heisenberg ezt követően más irányba fordult, a kvan
tummechanika fundamentális fogalmaival kapcsolatos 
problémákkal kezdett foglalkozni. Wigner viszont lanka
datlanul folytatta a csoportelmélet alkalmazását spektrosz
kópiai problémák megoldására és fontos eredményekre 
jutott. így például soron következő (1927. május havi) 
publikációjában többek között levezeti Otto Laporte híres 
félempirikus szabályát és felfedezi, hogy az atomelmélet
ben egy fontos szimmetriaelv érvényesül: „Ismertem a 
spektroszkópai szabályokat; Laporte szabálya történetesen 
emlékeztetett az inverzió elméletére -  mindebből pedig 
könnyű volt az időinverzió szabályára következtetni.” 
Cikkének végén büszkén megállapítja, hogy „viszonylag 
egyszerű, szimmetriával kapcsolatos megfontolások alap
já n  a Schrödinger-egyenlettel a tisztán kvantitatív spekt
roszkópiai tapasztalatok nagy része megmagyarázható. ”

Egy év Göttingában: együttműködés Jordánnál 
a kvantum-térelméletben

1927. május havában Arnold Sommerfeld levelet írt Da
vid Hilbert göttingai matematikusnak, aki új fizikus asszisz
tens után nézett, mivel eddigi asszisztense, Lothar Nord
heim az angliai Cambridge-be készült (Rockefeller ösztön
díjjal): „Ami az asszisztensi állást illeti, én most nagyon 
alkalmas embert tudok Önnek ajánlani. Neve: Dr. Wigner; 
jelenleg asszisztens Richard Beckernél. Wigner matemati
kában nagyon erős, és minden ebbéli tudását önnön erejé
ből szerezte meg. A Zeitschrift fü r  Physikben publikált dol
gozatai Heisenberg régebbi cikkeiből indulnak ki és rész
ben elébe vágnak későbbi eredményeinek. Becker is érde
kelt Wigner matematikai továbbképzésében és hozzájárul
na ahhoz, hogy Wigner egy évig Önnél dolgozzék. ”

Megállapíthatjuk, hogy most sem Hilbert asszisztensé
nek fizetése volt az, ami Göttingába csábította Wignert, 
hanem az a közismert tény, hogy akkoriban Hilbert szá
mított a világ legnagyobb matematikusának. Wigner bol
dogan elfogadta ezt az ajánlatot. Sajnálatos módon Hil
bert a következő évben sokat betegeskedett, ezért Wig
ner csak nagyon kevés alkalommal találkozhatott vele, a 
remélt intenzív együttműködés nem alakulhatott ki.

Másrészt azonban Göttinga a modern atomfizika egyik 
fontos centmmának számíthatott Max Bornnal és James 
Franck kai az Egyetem elméleti, illetve kísérleti fizikai 
intézetének élén és a kutatás élvonalában. Az újonnan 
érkezett Wigner hamarosan megszerette Bornt, akinek 
kitűnő munkatársaival (jelesül Pascual Jordánnál és Wal

ter Heitlenel, aki nemrég Zürichből, Schrödinger mellől 
érkezett Göttingába), valamint Born nagy nevű, Göttingá
ban vendégeskedő fizikus ismerőseivel is lehetett tartal
mas eszmecseréket folytatni.

A keményen dolgozó Wigner Neumann-nal közösen is 
alkotott és publikált. (Neumann azokban a napokban 
szintén gyakori vendég volt Göttingában, miután az 
előző akadémiai évet ott töltötte és Hilberttel, valamint 
Nordheimmel együtt könyvet írt a kvantummechanika 
matematikai alapjairól. Neumann később egyedül is több 
cikket írt, amelyben korábbi eredményeit matematikai 
értelemben szigorúbban -  vagyis axiomatikus alapon -  
fogalmazta meg és általánosította.)

Az atomszínképek szimmetriák alapul vételével törté
nő leírását Wigner Göttingában is folytatta, méghozzá 
egy háromrészes dolgozatban, amit Neumann-nal együtt 
„A perdülő elektron kvantummechanikája” címmel publi
kált. A szerzők ambiciózus célkitűzése nem kevesebb, 
mint az atomszínképek teljes szerkezetének meghatáro
zása, mégpedig a Dirac-Jordan-féle statisztikai transzfor
máció-elméletnek, a Neumann-féle axiomatika eredmé
nyeinek, valamint az atomrendszerek mindenféle tér
transzformációval (különösen: rotációival) szemben mu
tatott invarianciájának alapján. Wigner későbbi interjúk 
során beismerte: „A cikket elsősorban én írtam, de úgy 
éreztem, hogy kifejezésre kell juttatnom Neumann iránti 
hálaérzeteimet azért, hogy Frobenius és Schur munkái
val megismertetett. Ezért javasoltam, hogy együtt pub li
káljunk. Neumann csodálatos matematikus volt: nem 
ismertem nálánál gyorsabb észjárású és tájékozottabb 
matematikust. ” Wigner ezen kívül egy akkortájt divatos 
területen (a kétatomos molekulák színképeiről van szó) 
kezdett dolgozni, mégpedig egy másik vendégkutatóval, 
az amerikai Enos E. Witmend együtt. Itt is a csoportel
méleti megközelítés módszerét alkalmazta.

Wignerrel körülbelül egy időben Pascual Jordan is 
visszaérkezett Göttingába egy a Niels Bohr koppenhágai 
intézetében töltött félév után, amely alatt Oskar Kleinod. 
együtt a bozonok nemrelativisztikus kvantum-térelméle- 
tének kidolgozásán fáradozott. Jordan most Wignerrel 
társult annak érdekében, hogy a fermionok (például a 
Pauli-féle kizárási elv hatálya alá eső elektronok) esetére 
hasonló formalizmust kapjanak. Az együttműködés kivá
lóan sikerült; a szereposztást, illetve az érdemszerzésben 
való részesedést Wigner a következőképpen jellemezte: 
Jordáné az alapötlet, amelynek megvalósítását közösen 
publikáltuk. Tőlem származik viszont annak matemati
kailag korrekt bizonyítása, hogy a kommutátorok helyett 
anti-kommutátorok alkalmazása fermionok kvantálásá
ra az egyetlen mód ahogyan a Pauli-féle kizárási elv 
megmagyarázható. ”

Jordan és Wigner azzal is próbálkoztak -  sikertelenül 
- , hogy az elektron relativisztikus egyenletét megtalálják. 
Amikor Born 1928-ban megmutatta Dirac levelét az elekt
ron új egyenletével, Jordan így szólt Wignerhez: „Csodá
latos egyenlet! Kár, hogy nem mi találtuk ki, de természe
tesen nagyon jó, bogy valaki megtalálta."

Born intézetében Wigner az amerikai Robert Oppen- 
heimenel is megismerkedett, aki itt készítette doktori 
disszertációját. Jenő azonban leginkább Jordan és Heitler
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társaságát kedvelte, akikkel a kollokviumok után ebédel
ni szokott, amikor is „ megvitattuk a kollokviumon felme
rü lt kérdéseket. Az ilyen megvitatások nemcsak haszno
sak, mert ilyenkor sokat lehet tanulni másoktól, hanem 
azért is, mert vita közben az ember arra kényszerül, 
hogy saját nézeteit világosabban fejtse ki. Erre pedig Göt- 
tingában sok alkalmam adódott. ” 1928 vége táján, egy 
évnél valamivel hosszabb távoliét után Wigner erőben 
gyarapodva visszatért Berlinbe, ahol állása volt.

Az utolsó berlini szakasz

Berlinbe történt visszatérése után Wigner hamarosan 
habilitált. A fizikai tudományok terén időközben alapos 
változások álltak be: Először is azért, mert új, fiatal kollé
gák jelentek meg, akik megismerkedtek az új atomelmé
letekkel és ezeknek továbbfejlesztésében is részt vettek. 
Másrészt Erwin Schrödinger, a hullámmechanika felfede
zője az Egyetem elméleti fizika professzoraként utódja 
lett a nyugállományba került Max Plancknak. így tehát a 
modern atomelmélet Berlinben már megfelelő képvise
lettel rendelkezett -  annak ellenére, hogy Einstein, 
Planck és Schrödinger filozófiai alapon még mindig ágál
tak a kvantummechanika statisztikai értelmezése ellen, 
amelyet a Göttinga-Kopenhágai iskola (és annak védel
mezői: Born, Heisenberg és Bohr) képviselt.

A TH-n Wigner az 1928/29 téli szemeszter elején 
„Atomszerkezet és kvantumelmélet” címen hirdetett kur
zust, amelyet a következő, nyári szemeszterben is folyta
tott, mégpedig feladatmegoldó gyakorló órákkal kiegészít
ve. 1929. december hó 9-én távirat érkezett: „Princeton 
februártól júniusig szóló előadói megbízást ajánl Önnek. 
A honorárium és a költségtérítés együtt összesen 3000 $. 
A felszólítást igazoló levél útban van. Szíveskedjék vála
szát táviratban megküldeni. ” A híres amerikai egyetem 
ezen bőkezű ajánlata meglepte Wignert, akinek akkori 
berlini fizetése havi 80 $-nak felelt meg, szemben az 
amerikai 3000 $-ral. Ezért először azt hitte, hogy a szám 
téves, azonban Neumann is kapott hasonló táviratot az 
övével megegyező számmal. Igaz ugyan, hogy az utazá
sok költségeit a honoráriumból kellett fedeznie és hogy 
az Egyesült Államokban magasabbak voltak a megélheté
si költségek, de a két magyar tudós így is megelégedéssel 
vehette tudomásul a meghívásban megnyilvánuló nagy
rabecsülést. Wigner és Neumann később megtudta, hogy 
a meghívást Paul Ehrenfest professzornak köszönhetik, 
aki munkatársait olyan amerikai egyetemekre ajánlotta, 
amelyek a modern atomelmélet oktatásának színvonalát 
óhajtották emelni. A két magyar végül is nagy kedvvel 
vágott neki az amerikai kalandnak. A Princeton Egyetem 
viszont nagyon is elégedett lehetett velük, mert néhány 
hónappal a megérkezésük után a fizikusi kar egyik bi
zottsága azzal a közléssel állt elő, hogy mindkettőjüket 
professzori állásban alkalmaznák; a nős Neumann-nak 
évi 5500 $-t, a nőtlen Wignernek pedig 4500 $-t ajánlot
tak. A magyarok azzal az ellenjavaslattal válaszoltak, 
hogy mindketten félévi megbízatást vállalnának, úgy 
hogy a „másik” félévben Németországban dolgozhatnak. 
Az amerikaiak bizottsága elfogadta ezt az ellenjavaslatot.

Wigner 1931 tavaszán állt munkába, Neumann pedig 
1931 őszén érkezett, ily módon ingázva a nyugodt 
Princeton és a turbulens Berlin között. Wigner valaho
gyan még 3 szabad hónapot biztosított magának magyar- 
országi üdülés céljára.

A Göttingában töltött év után Wigner gyorsan vissza
szokott Berlinhez, a mozgalmas kollokviumokhoz és 
nagyszámú ottani barátjához. Hírneve egyre növekedett. 
Együttműködött és további tudományos cikkeket publi
kált kollegákkal, beosztott munkatársakkal, de egyedül is.

1928-ban például, Polányival (volt PhD-vezetőjével) 
közösen írt és publikált egy második cikket fizikai-ké
miai folyamatokról, 1932-ben H. Peltzene\ együtt egy 
cikket a kémiai reakciók sebességi állandóiról, valamint 
néhány -  inkább matematika tárgyú -  cikket Neumann- 
nal együtt (az egyiket például adiabatikus folyamatokban 
változó energia-sajátértékekről).

Fenntartotta a Göttingai Elméleti Intézettel kialakult 
szívélyes kapcsolatot és Born egyik diákjával, Victor 
Weisskopßzl közösen írt két dolgozatot, a kvantum-térel- 
mélet két elhíresült dolgozatát a természetes vonalszéles
ségről, amely Weisskopf 1931- évi doktori dolgozatának 
egyik előfutára.

Nagyobb lélegzetű vállalkozás egyik eredménye lett a 
„Csoportelmélet és alkalmazásai az atomszínképek kvan
tumelméletében” című könyv. Szilárd Leó és Max von 
Laue olyan magasra értékelték Wigner csoportelméleti 
módszereinek atomfizikai alkalmazásait, hogy kérlelték, 
írjon ilyen tárgyú tankönyvet. Ehhez tudni kell, hogy ha
sonló könyv („Csoportelmélet és kvantummechanika”) 
már létezett a piacon. írója a jól ismert zürichi matemati
kus (egy ideig Hilbertnél diák) Hermann Weyl (1885- 
1955) volt, aki maga is úttörő munkát végzett a modern 
matematikai csoportelmélet megalapozásában.

Első cikkét a csoportelméleti módszerek atomfizikában 
történő alkalmazásáról körülbelül egy évvel Wigner után 
publikálta. A „baj” a tankönyvével azonban az volt, hogy 
fizikusok -  különösen pedig az egyetemi hallgatók -  igen 
nehezen boldogultak a tömör és nagyon is magas szintű 
szöveggel, amelynek fő feladata a matematikai csoportel
mélet szerkezetének és annak az új kvantummechanikával 
felfedett szoros kapcsolatának bemutatása volt.

1928-ban a csoportelmélet valóban már igen hasznos 
matematikai eszköznek számított az atom- és molekulael
méletben. (Az utóbbi munkaterületen való alkalmazás 
két úttörője Göttingában Friedrich Hund, Zürichben 
pedig Walter Heitler volt).

Ugyanakkor azonban ellenzői is akadtak az úgyneve
zett „csoportpestis”-nek: a fizikusok egy része rossz 
szemmel nézte a „szokatlan” matematikai eszközök elter
jedését a kvantummechanikában és „száműzni” akarták 
belőle. Ezen igyekezet ellen Hermann Weyl könyvének 
(második, 1930 novemberében megjelent) kiadásához írt 
előszavában így érvel: „... ez (a száműzés) biztosan nem 
lehetséges, ha a rotációkról és a Lorentz-csoportról van 
szó. Ami a permutációs csoportot illeti, valóban mellőz
hető a Pauli-elvre való hivatkozással. De akkor sem nél
külözheti az elmélet a permutációs csoport reprezentá
cióit, mint természetes eszközt, amely megkönnyíti a spin 
bevezetésének tulajdonítandó relációk megértését. ” Weyl
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ezután hangsúlyozza, hogy könyvében a matematikai 
tárgyalás módszerének említésére szorítkozik és szándé
kosan nem sorolja fel azt a nagyszámú alkalmazást, 
amely Hartree, Slater, Dirac és mások szellemes módsze
rén alapul.

így hát annak ellenére, hogy már létezett Weyl azo
nos tematikájú könyve, Wigner egyetérthetett Szilárddal 
és von Lauéval abban, hogy egy második könyvre is 
szükség van, amely az elmélet egyes részleteivel és gya
korlati alkalmazásaival foglalkozik. Szilárd meggyőzte 
barátját, hogy ilyen könyv -  ha könnyebb olvasmány, 
mint Weylé -  megfelel mind a diákok, mind pedig az 
atomspektroszkópia specialistái igényeinek és ajánlotta, 
hogy a könyvben Wigner mind saját munkáját, mind an
nak eredményeit is mutassa be. Wigner célkitűzései 
könyvének összeszerkesztésénél -  amelyet azzal fejezett 
be, hogy 1931 februárjában aláírta az előszót -  valóban 
teljesen eltérők Weyl komplementárisnak nevezhető 
megközelítésétől. Wigner célja lényegében a fizikusok 
(és kémikusok) széles körének tájékoztatása egy mód
szerről, amely sokelektronos rendszerek hullámmecha
nikai egyenleteinek megoldására alkalmas, továbbá 
annak a bemutatása, hogy egyes partikuláris szimmetria
műveletek hogyan segítik lényegesen a megoldást. A 
„Gruppenpest”-tel szemben megnyilvánult ellenszenvet 
pedig annak hangsúlyozásával próbálja eloszlatni, hogy 
a szimmetriával kapcsolatos elemi megfontolások szük
ségképpen közelebb állnak a fizikai szemlélethez, mint 
a számítások. Ugyanezen okból Wigner „közelről” be
mutatja a csoportelméleti formalizmus néhány „apró” 
részletét, mégpedig egyes példák elemzésével. A példák 
összeválogatásánál atomfizikai alkalmazására szorítko
zik, mert ,fontosnak látja egyetlen f iz ik a i részterület 
minél teljesebb bemutatását, nem engedvén annak a 
csábításnak, hogy különböző munkaterületek legszebb 
engedményeit áttekintse”. Wigner könyve egyaránt hasz
nos az egyetemi hallgatóknak és a gyakorlat emberei
nek: bevezeti olvasóit azon csoportelméleti módszerek 
világába, amelyek atomszínképek rendszerezésénél és 
kiszámításánál alkalmazásra kerülhetnek.

Wigner szakmai perspektívái,
az új politikai helyzet Németországban

Amikor Wigner hozzálátott első könyvének megírásá
hoz eszébe juthatott Szilárd Leó tanácsa, hogy ne felejtse 
ki a könyv szövegéből saját tudományos eredményeinek 
ismertetését. Wigner ugyanis ekkor már nem láthatta 
eleve biztosítottnak a saját németországi egyetemi és/ 
vagy kutatóintézeti karrierjét.

A harmincas évek elején tovább romlott a helyzet, 
amit természetesen nem csak a tudomány emberei, ha
nem az egész lakosság érzékelhetett. A depresszió által 
sújtott Németországban a munkanélküliek száma több 
millió volt. Ehhez járult még a Weimari Köztársaság poli
tikai rendszerének eróziója. Ahogy a szélsőséges politikai 
pártok tagjainak és szavazóinak száma egyre nőtt -  ez 
kommunistákra és nemzeti szocialistákra egyaránt vonat
kozott -, a fejlemények katasztrófa irányába mutattak.

Wigner ekkor kezdte magát rosszul érezni Németország
ban. Politikai nézeteit osztotta Szilárd Leó. Mindketten 
attól is tartottak, hogy a kommunizmus egész Európára 
kiterjeszti hatalmát -  amiből némi ízelítőt körülbelül tíz 
évvel korábban kaptak is saját országukban - , de ugyan
annyira az új fasizmustól is tartottak, amely soha nem 
látott mértékben agresszív antiszemitizmussal párosult. A 
két magyarhoz 1928-ban egy harmadik, velük azonos né
zeteket valló kolléga csatlakozott. Teller Ede 1925-ben 
került Budapestről Karlsruhéba (egyébként ugyancsak 
vegyészmérnöki tanulmányok elvégzésének szándéká
val). Ő is fizikára váltott át (Münchenben, Sommerfeld 
hatása alatt) és „végül” Lipcsében Heisenberg tanítványa 
lett. Wigner 1928-ban találkozott először Teherrel, akivel 
szoros -  bár kissé rendhagyó -  barátság alakult ki. Két 
vonatkozásban azonos nézeteket vallottak: egyrészt Hei
senberg kvantummechanikájának odaadó hívei lettek 
(Heisenberg lipcsei szemináriumainak résztvevőiként 
rendszeresen találkoztak is). Másrészt politikai állásfogla
lásukban is egyformán gyűlölték a kommunista és fasisz
ta diktatúrákat és később egyesítették is mindkét rend
szer ellen forduló erőfeszítéseiket.

1932-től kezdődően Németországban a politikai helyzet 
rohamosan éleződött, amint a náci párt közelebb került a 
hatalomátvételhez -  először Poroszországban, majd az 
1933. január havi választáson a Birodalomban. Emiatt a ki
vándorlást választotta sok nemzetközileg híres (Albert Ein
stein, Max Bom), valamint csak később elhíresült kolléga. 
Wigner sok barátja a náci kormány által 1933 márciusában 
hozott antiszemita törvény nyomán távozott. Ebben a hó
napban Wigner még benyújtott egy dolgozatot (neutro
noknak protonokon történt szóródásáról) a Zeitschrift fü r  
Physikhez -  évtizedekre az utolsót. Ez a cikk egyben azt is 
jelezte, hogy Wigner a fizikának egy újabb területére lé
pett, amelyben hamarosan úttörő munkát végzett, nem 
utolsó sorban azoknak a csoportelméleti módszereknek 
és fizikai-kémiai ismereteknek köszönhetően, amelyeket 
Németországban szerzett meg és gyakorolt először.

Utóirat

1961. október 16-án, Bécsben, az Osztrák és a 
Német Fizikai Társulat közös rendezvényén Wigner 
Jenő átvette a Max-Planck-Érmet, amelyet elméleti -  
elsősorban a fizikában megfigyelt szimmetriákkal 
kapcsolatos -  munkájáért ítéltek neki. Friedrich 
Hund, akit Németországban az atom- és molekulael
mélet nagymestereként tiszteltek, laudációjában így 
nyilatkozott: „Az idősebb nemzedék még m indig szá
mon tartja azt a meglepetést, amelyet 1926-ban és 
1927-ben az Ön feltűnése a kvantumelmélet központi 
kérdéseivel foglalkozó fiz ikusok körében váltott ki. ” 

Jelen beszámoló szerzője részt vett az ünnepségen, 
Wignert magát ott látta és hallgatta először. Később 
Európában és az Egyesült Államokban több alkalom
mal találkozott vele, amikor is közelebbről is megis
merhette e nagy fizikus széles, tudományos és egyéb 
tárgyú érdeklődési körét és megszerette meleg, udva
rias és tiszteletet parancsoló személyiségét.
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EGY FIATAL TUDÓS TALALKOZASAI 

W IGNER JENŐVEL AMERIKÁBAN Richard Wilson
Harvard University, USA

Megtisztelő kérésnek teszek eleget; szívesen vállalom, 
hogy Wigner Jenőről írjak, bár még szívesebben ővele 
beszélgetnék arról a sok mindenről, amiről alább szó 
lesz. Minden diák, aki fizikát tanul, függetlenül attól, 
hogy annak melyik ágával foglalkozik, előbb-utóbb rá
akad Wigner valamelyik művére. Jelen megemlékezé
semben nem is Wigner szakmai életművével kívánok 
foglalkozni, amelyet legjobban úgy ismer meg az ember, 
hogy elolvassa 7 kötetnyi cikkgyűjteményét. Inkább arról 
beszélnék, milyen személyes kapcsolatom alakult ki vele.

Munkáiról először 1944 táján -  szakvizsgám előtt -  
vettem futólagos tudomást. Közelebbről ismertem meg, 
amikor felsőbb éves koromban a nukleon-kölcsönhatásra 
vonatkozó kísérleti munkát végeztem és kezembe akadt 
Wigner 1935. évi cikke a neutron-proton-szóródásról, 
majd az ugyancsak kelet-európai Gregory Breittel közö
sen írt, hasonló tárgyú munkája is.

Amikor 1950 augusztusában először látogattam Prince- 
tonba, Wigner Jenőt személyesen is kerestem, azonban 
nem találtam ott. Valószínűleg az Oak Ridge Nemzeti La
boratóriumban volt éppen, ahol sok nyarat töltött. 1957- 
ben aztán (amikor én 31 éves voltam, Jenő pedig már 55 
éves) Princetonban egy kollokvium keretében beszámol
tam a proton-proton- és proton-atommag-szóródást vizs
gáló kísérleteimről. Már előre figyelmeztettek Jenő félel
metes szokására. Ez a szelídnek látszó ember, aki az első 
sorban szokott ülni, a kérdéseknek szánt időben rendkí
vül barátságos hangon rendkívül kellemetlen kérdéseket 
tett fel, amelyek az előadó gondolatmenetének és érvelé
sének gyenge pontjait kíméletlenül leleplezték.

Idővel tudomásul vettem, hogy Jenőt valóban nagyon 
irritálta a zavaros gondolkodás és még inkább a nagyké
pűség. Noha mindkettőből bennem is van jókora adag, 
szerencsés módon soha nem vontam magamra a haragját, 
amelynek egyik megnyilvánulását 17 évvel később, 1974- 
ben a coloradói Boulderben tartott nyári iskolán és kon
ferencián figyelhettem meg. Egyik előadó azt magyaráz- 
gatta, hogy elképzelései szerint hogyan lehet napenergia 
felhasználásával hidrogént nyerni. Jenő végig csendben 
hallgatott és csak az előadás végén robbantotta a bom
bát: „Doctor X, visszatérhetnénk második diapozitívjá- 
ra?" „Doctor X, nézzük meg közelebbről a lista negyedik 
reakcióját!” „Mindenki (értsd: csak ő, Jenő) tudja, hogy 
ez a reakció nem megy végbe. ”

Az ezt követő 20 év alatt tett princetoni látogatásaim 
során szinte mindegyik alkalommal Jenő hajlandó volt 
megvitatni velem a magam és mások kísérleteinek ered
ményét. Egyszer nagyon örült annak, hogy én -  a magam 
kísérleti adatait összevetve Gregory Breit barátjának szá
mítással kapott eredményeivel -  egy a Coulomb-interfe- 
rencia tartományában észlelt diszkrepanciát, amit Breit

Előadás a Magyar Tudományos Akadémián (2002. november 8.). Fordí
totta: Haiman Ottó.

nem vett észre felfedeztem és megmagyaráztam. Hossza
sabban azonban csak később, egy 3 hetes nyári iskola és 
konferencia alatt tudtam vele beszélgetni. Jelen volt még 
barátja, Teller Ede, húga, Margit és sógora, Paul Dirac. 
Wigner és Teller csodálatos jeleneteket produkáltak. Jenő 
előadás-sorozatot tartott a napenergiáról. Amikor olyan 
állításhoz ért, amelyet egy kis „jóindulattal” kétségbe le
hetett vonni, Teller azt szokta mondani, hogy „Nem értek 
egyet!” Jenő meg szokott állni és ilyenkor úgy nézett ki, 
mint egy csibészségen rajtakapott kamasz. Amint azon
ban Ede pontosította, hogy mivel is nem ért egyet, Jenő 
elmosolyogta magát. A kimagyarázkodás nem szokott 
elmaradni és látszott, hogy mindketten élvezték ezt a kis 
játékot, amelynek ismételten a tanúja lehettem.

Nem tudom biztosan, hogy mikor és hogyan fogtam fel 
igazán, milyen jelentős Jenő hozzájárulása a maghasadás 
megértéséhez és hasznosításához. 1947-ben -  mielőtt még 
találkoztam volna vele -  Angliában zord volt a tél, a szenet 
szállító vonatok nem jutottak el az erőművekhez és a villa
mos energia igénybevételét korlátozták. Mindenki az 
energiakrízisről és az atomenergia jövőjéről beszélt. Én 
akkor éppen belekezdtem a diplomamunkámba Hans 
von Halbannal, aki 1939-ben Joliot-val és Kowarskival 
együtt először határozta meg a maghasadásban felszaba
duló neutronok számát. Valamivel később, 1954-ben a 
BEPO (British Experimental Pile = Brit Kísérleti Reaktor) 
termikus neutronjaival igyekeztem neutronbefogás által 
indukált gamma-sugárzást mérni. A BEPO grafit-reaktor 
volt és az ott dolgozó fizikusok sűrűn emlegették a „grafit
betegséget”, más nevén „Wigner-effektust” , amelyet Jenő 
már 1943-ban leírt. Ennek lényege, hogy alacsony hőmér
sékletű grafit-reaktorban a gyors neutronok által rácsbeli 
helyükről elmozdított szénatomok már nem tudnak 
visszajutni. Ebben a folyamatban energia tárolódik. 1956- 
ban a Scientific American folyóiratban megjelent, félig 
népszerű cikkükben Seitz és Wigner megállapítják, hogy 
„a  Damoklész-kardhoz hasonlóan fenyegető állapotban 
tárolt energia sűrűsége elérheti a mólonkénti több száz 
kalóriát. Hirtelen felszabadulása kellemetlen kompliká
ciókra vezethetne.” Számításai eredményeként Wigner 
már azelőtt is megállapította, hogy „szakszerűtlenség len
ne a reaktor hasznos élettartamára 100 napnál hosszabb 
időt ígérni”. Szerencsére a grafitrács eredeti állapotba való 
visszaalakítása szabályozott felmelegítés és hőkezelés 
útján igenis lehetséges és ez alkalmazásra kerül is a reak
torüzemeltetés gyakorlatában. Mostanság a sugárzáskáro- 
sodási vizsgálatok már nem mennek ritkaságszámba, sőt 
sok esetben a károsodó rácsra vonatkozó információ szer
zése a voltaképpeni célja az ilyen kísérleteknek. Seitz és 
Wigner a következőképpen fejezik be rövid cikküket: 
„Örvendetes, hogy egy eredetileg úgymond káros jelenség 
most általános érdeklődés tárgyát képező, hasznos szi
lárdtestfizikai információt szolgáltat. ” Persze a vizsgált 
anyag sugárzásálló képességéről is tájékoztat.

RICHARD WILSON: EGY FIATAL TUDÓS TALÁLKOZÁSAI WIGNER JENŐVEL AMERIKÁBAN 3 0 3



Ugyancsak 1954-ben szereztem tudomást arról, milyen 
óriási volt Jenő hozzájárulása a hanfordi reaktorok terve
zési és megépítési munkálatainak sikeréhez. Ez a csodá
latos mérnöki teljesítmény a Fermi-féle nulla-energiás 
reaktor és a 250 MW-os vízhűtésű hanfordi reaktor nagy
ságrendjei közötti ugrást, melyhez hasonlót általában 
több lépésben és évekig elhúzódó munka árán tesznek 
meg, sokkal rövidebb, dokumentált idő alatt tette meg. 
30 évvel a hőstettek Után Jenő így írta le nekem, mi és 
hogyan történt: „Azt mondtam Groves tábornoknak, 
adjon nekem 100 tudóst és mérnököt, és én 3 hónap 
múlva átadom azt a reaktort. Tévedtem! 4 hónapig tar
tott és amikor elkészült, 10000 ember dolgozott a tele
pünkön. A második reaktorhoz 6 hónap kellett, a har
madikhoz 8 hónap. ” A lényeghez hozzátartozik, hogy 
Jenő fentieket egy olyan beszélgetés során mondta el, 
amely a villamos energiát termelő reaktorok tervezéséről 
szólt, akkor, 1974-ben is 4 év volt az ehhez szükségesnek 
ítélt idő. Most gyakran sokkal több! Jenő valamivel ké
sőbb azt írta: „Azért nem mondtunk el m indent!” A jelen
legi reaktoroktól nemcsak egy láncreakció fenntartását 
várják el, hanem meghatározott funkciók hosszú időn át 
garantált szolgáltatását.

A hanfordi reaktorokat eredetileg Wigner Jenő tervez
te annak ellenére, hogy a DuPont Corporation volt az 
építéssel megbízva. Wigner volt az, aki mindenkit meg
győzött arról, hogy egy héliummal hűtött grafit-reaktor 
(ezt mostanában sok tervező favorizálja) kevésbé alkal
mas, mint egy vízcsatornákkal hűtött reaktor. Wigner 
természetesen jól tudta, hogy az üreg-tényező ilyen reak
tornál pozitív (vagyis a víz felforrása növeli a reaktivi
tást), azonban -  ahogy később Alvin Weinberg lakoniku
san megjegyezte -  „senki sem merte végiggondolni, hogy 
a hűtés teljes leállítása mekkora következményekkel já r
na ”. Úgy tűnik, az oroszok sem, és ez volt azon hibák 
egyike, amelyek együttesen a csernobili balesetet okoz
ták. Wigner természetes uránnal működő hanfordi reak
torait (amelyekről -  mint előbb megjegyeztük -  feltéte
lezte, hogy mindössze 200 napig üzembiztosak) 20 év 
múlva cserélték le a fenti veszélyre való tekintettel. 1986- 
ban, a Csernobil-baleset évében, sok tudós és mérnök -  
engem is beleértve -  azonnal a Wigner-betegségre gon
dolt, valamint az 1956. évi Windscale-balesetre, ahol -  
ahogyan annak idején mondták -  erre a veszélyre nem 
fordítottak kellő figyelmet. Meg kell állapítani, hogy Cser- 
nobilban a grafit hőmérséklete elég magas volt ahhoz, 
hogy ezen folyamatos „hőkezelés” miatt a szóban forgó 
veszély ne lépjen fel.

Egy 1974-ben Coloradóban tartott iskola és konferen
cia különlegesen érdekesnek bizonyult. Valaki az akkor
tájt működő, 50-nél is több energiatermelő reaktor adatait 
sorolta fel. Ezeket a magam részéről kiegészítettem a 
maghasadáson alapuló villamos energiatermelés költsé
geiről tájékoztató adatokkal, amelyekről William Webs- 
terrel, a New England Electric System elnökével több 
ízben folytattunk eszmecserét. A (kisméretű) Yankee 
Rowe reaktor 0,9 cent/kWh, a Connecticut Yankee reak
tor pedig 0,55 cent/kWh áron táplálta be a hálózatba a 
villamos energiát; utóbbi ár némi amortizációs költséget 
is magába foglalt. Jól emlékszem Wigner Jenő megelé-

Oak Ridge-ben, az anyagvizsgáló reaktornál

gedésére, sőt meglepetésére, amivel tudomásul vette, 
hogy az atomenergia most már olcsóbb a fosszilis tüzelő 
elégetésével kapott energiánál. Ő mindig is nagyon nyo
matékosan mondta, hogy „ha a nukleáris energia nem 
gazdaságos, vajmi keveset számít, hogy csak épp hogy 
gazdaságtalan ”. Biztos vagyok benne, hogy ma, amikor 
a nukleáris energia ára -  az inflációs rátánál nagyobb 
mértékben -  1,9 cent/kWh-ra növekedett (amihez hozzá- 
számítandók a reaktorépítés az inflációt ugyancsak meg
haladóan drágult költségeinek kamatai), Wigner (és kö
zülünk jóegynéhányan) mennyire bánkódnék. A többlet 
egy része az inflációval függ össze; másik része azzal 
magyarázható, hogy a reaktorüzemeltetők száma hatósá
gi előírásoknak megfelelően nagyobb lett; egy harmadik 
a kamatlábak növekedésével, és egy negyedik rész az 
építkezések költségeinek inflációt meghaladó emelkedé
sével magyarázható. Mindezen tényezőket figyelembe 
véve, számszerűen felbecsülve és összegezve azonban 
nem kaptam meg a tényleges ártöbbletet. Jenő nálam 
biztosan jobban értené és meg is magyarázná ezt a diszk
repanciát.

Wigner nem értett egyet a hetvenes évek eleji gyakori 
előrejelzésekkel, melyek szerint az energiaigény továbbra 
is 10 évenként megduplázódik; azt jósolta, hogy az ener
giaigény görbéje nemsokára ellaposodik és ezen vélemé
nyét egy évvel később írásban is kinyilvánította. Igaza lett. 
1974-ben az Egyesült Államok energiafogyasztása már a 
10 kW/fő értéknél stabilizálódott, a GNP-re vonatkoztatott 
energiaintenzitás pedig ugyanúgy csökkent, mint ahogyan 
a GNP növekedett. Ezzel kapcsolatos véleményét Jenő 
valamely ünnepi reggeli alkalmával rá jellemző módon így 
fogalmazta meg: „Nem is helyeselhető az, hogy egyesek a 
világ javainak tú l nagy részét fogyasztják. ”

Sok tudós csak saját munkájával és a társadalom által 
becsült hozzájárulásaival törődik. Jenő viszont, a maga 
munkáját mindig mások munkájával hozva kapcsolatba, 
értékelte és nagylelkűen méltatta mások érdemeit. Ezt 
beszélgetések során könnyen észrevehették partnerei, és 
ahogyan olvasgatom Jenő emlékiratait, írásaiban is meg
nyilvánul. így például emlékezéseiben spontán módon 
dicséri Seaborgot és megállapítja, hogy ő a plutóniumot 
vegyi úton elválasztó üzemet határidő előtt építette meg,
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holott ezt a határidőt sok vezető vegyész tarthatatlannak 
tekintette. Emlékiratainak azon részében, amelyben a 
maghasadással kapcsolatos kutatás korai napjairól ír, 
méltatja a Hans von Halbach és Frédéric Joliot által veze
tett francia csoport munkáját, amelyről pedig sok ameri
kai szerző nem tesz említést.

Wigner Jenő érdeklődése mások munkája iránt nekem 
személy szerint is jólesett és hasznomra vált. Jenő sokat 
érdeklődött az akkoriban éppen megindult munkám 
iránt, és amely a különböző energiatermelő rendszerek 
kockázatainak összehasonlításával foglalkozott. Ekkor fo
galmaztuk meg (meglehetősen prózai módon) azt az el
vet, amely szerint, ha valahol sok könnyen hozzáférhető 
energia tárolódik -  például gyúlékony üzemanyag vagy 
éppenséggel rácsbeli helyükről gyors neutronok által 
elmozdított szénatomok valamint ennek közelében 
sok ember tartózkodik, akkor fennáll a katasztrófa veszé
lye. Igaz, hogy ez az elv nem egészen új: 1848-ban Lon
don jó polgárai ugyanilyen alapon megtiltották a petróle
um szállítását a Temze folyón Londonhoz 30 mérföldnél 
közelebbi raktárakba. Jenő mégis hasznos általános elv
nek tartotta.

Gyakran esett meg velem, hogy váratlan helyeken Wig
ner által írt cikkekre akadok. A nukleon-nukleon-szórásra 
vonatkozó munkám korai szakaszában olvastam (fordítás
ban) Wigner 1933-as cikkét a neutron-proton-szóródásról. 
Ugyancsak tudtam a rezonanciákról Gregory Breittel kö
zösen írt cikkéről. Amikor Alex Green és jómagam 1967- 
ben konferenciát szerveztünk a nukleon-nukleon-szóró- 
dásról, mindkettőjüket (külön-külön) meghívtuk, de meg
lepetésünkre a két nagy ember együtt jött. Jenő megma
gyarázta, hogy miért: először, hogy megint találkozhasson 
a két jó barát, másodszor pedig, hogy felfrissítse tájéko
zottságát egy őt régóta érdeklő munkaterületen.

Újabban már jobban tájékozódom Wigner sok cikke és 
nukleáris reaktorokra vonatkozó szabadalma között. 
Többségüket a második világháború utolsó éveiben, 1945- 
ben és 1946-ban írta. Az Oak Ridge-i anyagvizsgáló reak
tort is ő tervezte. Körülbelül 15 éves szünet után 1969-ben 
Wigner újból áttekintette a nukleáris reaktorokkal kapcso
latos friss ötleteket és gondolatokat. Mostanában, amikor 
ismét szünetel a reaktorok építése, egyre több tudós azon 
gondolkodik, amin Wigner 1947-ben, jelesül hogy az 
üzemanyag, a moderáló és a hűtőanyag mely kombinációi 
a leghasznosabbak. A „Generation IV” programban („Új 
nukleáris reaktortípusok”) résztvevő szakemberek jól te
szik, ha gondosan áttanulmányozzák Wigner 1945 tava
szán írt memorandumait és 37 részletes szabadalmát. Jenő 
egyformán tudott (és szokott) részletes és áttekintő cikke
ket írni. Amikor én 1973-ban az atomreaktorok biztonsá
gosságának kérdéseivel kezdtem foglalkozni, meglepetten 
bukkantam rá Wignernek K. Way-jel közösen, 1948-ban 
írt rövid cikkére, amelyben a szerzők megmagyarázzák, 
hogy a hasadási termékek bomlási állandói és a bomlási 
energiáik ötödik hatványa között arányosság áll fenn. 
Ennek következménye, hogy a maghasadás termékeinek 
együttes radioaktivitása az idő 1,2-ik hatványának recipro- 
kával arányosan csökken. A cikk szerint a mérések igazol
ják ezen összefüggést, amely könnyen normalizálható és 
amelyet magam is gyakran használok.

Én nem mindig tudok nálam okosabb tudósokkal 
egyetérteni -  Wignerrel sem. Ő mélységesen bizalmatlan 
volt az oroszokkal szemben és -  úgy látszott -  bármely 
háborúval egyet tudott volna érteni, amely -  akár közve
tetten is -  érinti Oroszországot. így ő (és Teller Ede) 
végig támogatta a vietnami háborút. Én magam sem, de 
húga, Margit és sógora, Paul Dirac sem. Ebből kellemet
len vita származott, amelyre a coloradói konferencia 
során az egyik reggelinél került sor. Margit nyomatéko
san kérte feleségemet és jómagámat, győzzük meg Jenőt 
arról, hogy nekünk (az Egyesült Államoknak) „k i kell 
ugranunk ebből a gonosz háborúból”. Mindketten azon
ban halkan (és gyáván, de az igazságnak megfelelően) 
azt mondtuk, hogy ehhez nem ismerjük elég jól. Az idő 
tájt Jenő nagyon aggódott és úgy tudta, hogy a Szovjet
unióban sok óvóhely épült a lakosság fontos emberei 
számára. Ez biztosította volna, hogy túléljenek egy atom
háborút, nem úgy, mint az Egyesült Államok. Jenő ekkor 
sok időt fordított óvóhelyek építésének propagálására, 
sőt egy évet szánt óvóhelyek mérnöki tervezésére, ami 
bizonyára képességei elpazarlásának minősíthető. Ebben 
azonban Jenő nem volt egyedül. A Nobel-díjas vegyész 
(és az USA Atomenergia Bizottságának volt elnöke) Bil 
Libby szintén megépítette a saját óvóhelyét, igaz hogy 
nem annyira alapos munkával. Az ész szinte megáll, ami
kor zseniális emberek ilyen önfejűén kötelezik el magu
kat a képességeiken messze aluli feladatok mellett csak 
azért, mert mások nem vállalkoznak erre.

Egy újabb alkalom, amikor Jenővel nem tudtam egyet
érteni akkor adódott, amikor egy kisebb konferenciát 
rendezett, amelynek szponzora a (hírhedt) Moon tisztele- 
tes volt. Jenő sok előkelő vendéget hívott meg, köztük 
néhány kollégámat. Mi nem szerettük a „Moonies”-nek 
becézett szektát és nem vettünk részt olyan konferenci
án, amit Moon tiszteletes szponzorált. Azon kollégáim, 
akik nem számítottak Jenő személyes ismerőseinek, egy
szerűen ignorálták a meghívást. Az én baráti viszonyom 
Jenővel azonban olyan szoros volt, hogy nekem (kínos 
részleteséggel) meg kellett magyaráznom, miért nem me
gyek el a konferenciára. Jenő erősködött és azt mondta, 
hogy Moon tiszteletes szponzorálja ugyan, de semmilyen 
vonatkozásban nem befolyásolja a konferenciát. Már 
most igaz, hogy sokszor kapunk anyagi támogatást olyan 
szervezetek részéről, akiket nem szeretünk. Ebben az 
esetben azonban nemcsak én, hanem mások is úgy érez
ték, hogy már a konferencia létrejötte is felhasználható 
olyan szervezet propagálására, amely meggyőződésünk 
szerint rosszra csábít sok amerikait. Később megtudtam, 
hogy egy másik „liberális” barátom részt vett ezen a kon
ferencián: Fadbel Jamali, aki körülbelül 40 évvel azelőtt 
az ENSZ egyik, Irakkal kapcsolatos memorandumát alá
írta és akit emiatt az 1958-as forradalom után az állásától 
megfosztottak és majdnem kivégeztek. No de Fadhel 
körülményei mások voltak: ő nem volt amerikai.

Most a tudós Wigner Jenő tiszteletére és a barátunkról 
való emlékezésre gyűltünk össze. Tiszteletünk nem ab
ban nyilvánul meg, hogy mindig egyetértünk vele, ha
nem abban, hogy munkáját, gondolatait és elveit ugyan
annak a kritikának vetjük alá, amelyet ő szükségesnek 
vélt és alkalmazott mások munkájának elbírálásánál.
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M IT HAGYOTT RANK W IGNER JENŐ?
Tisza László

Massachusetts! Műegyetem (MIT) Fizikai Intézete

Wigner Jenő születésének századik évfordulóját ünne
peljük. Ő is a „kvantumkor” embere volt, mint Heisen
berg és Pauli. Heisenberg 1925-ben publikálta a kvan
tummechanikát új alapokról elindító mátrixmechanikát, 
Wigner viszont ebben az évben szerezte meg vegyész- 
mérnöki diplomáját Berlinben. Tanulmányaiban támogat
ta többek között a magyar fizikokémikus, Polányi M i
hály. A molekuláris kémiai reakciók terén elért közös 
eredményeik Wigner Jenő későbbi fizikusi munkájában 
is felhasználhatók voltak. Diplomájának megszerzése 
után visszatért Budapestre, és apjának bőrcserző-gyárá- 
ban dolgozott, de közben a Zeitschrift fü r  Physike t olvas
ta. Ekkor Polányi sietett segítségére, elintézte, hogy meg
hívják Berlinbe a röntgendiffrakciós csoportba. Wigner 
látogatta a Berlini Egyetem fizikai előadásait és erősen 
vonzódott a kvantummechanikához. Lehet, hogy a bőr
gyári üzemi munka számára zsákutcának tűnt, de az a 
véleményem, hogy a kémiában való jártassága és mate
matikai tehetsége egyaránt pozitívan hatottak rá, hiszen a 
kvantummechanika a fizika, matematika és a kémia új 
szintézise. (Utalok itt a Fizikai Szemle 1977. novemberi 
számában megjelent cikkgyűjteményére.)

Több hatás vezette Wignert a fizika felé. Amikor vég
leg elkötelezte magát a kvantummechanika mellett, 
akkor fektették le ennek a tudománynak az alapjait, a 
következő nemzedék már az alkalmazásaira tudott gon
dolni. Ezt tette Wigner is, de nagyon egyéni stílusban.

A Fizikai Szemle 1992. novemberi számával emlékez
tek meg Wigner kilencvenedik születésnapjáról; ebben 
több mint 300 publikációját sorolták fel a fizika minden 
ágából, a kémiából és a tiszta matematikából. Első reak
cióként arra gondoltam, hogy lemondom a jelen felké
rést, hogy egyetlen előadásban-tanulmányban összegez
zem munkásságát az Európai Fizikai Társaság számára. 
Kis gondolkodás után másképpen döntöttem. Wigner 
élete egybeesik a 20. századdal. A század folyamán a 
felsorolt tudományok radikális változásokon mentek át, 
és Wigner aktív szerepet játszott ezekben a változások
ban. Úgy gondoltam -  talán túl optimistán - , hogy a rész
letek felsorolása helyett könnyebb lesz vázolni ezeket az 
óriási változásokat, és utalni arra, hogy Wigner minden 
kritikus fordulatnál jelen volt.

Gondoljunk először is az akkori kémia helyzetére. 
Magyarországon is tudták, hogy az I. Világháborúban a 
Központi Hatalmak hadviselésében nagy szerepet játszott 
a nitrogén. Fritz Haber 1918-ban kémiai Nobel-díjat ka
pott az e téren elért eredményeiért.

A matematika és a fizika akkor nem volt gyakorlati tu
domány, ezért jó oka volt Neumann János, Teller Ede és 
Wigner Jenő apjának, hogy fiukat a kémia felé irányítot-

Az Európai Fizikai Társaság 2002. augusztus 26-30. között Budapesten 
tartott 12. konferenciáján (EPS-12) angol nyelven elhangzott előadás. 
Fordította: Menczel György.

ták. Minden gyakorlati meggondolás ellenére Neumann, 
Wigner és Teller a matematika és a fizika szellemi vonz
ereje miatt otthagyták a kémiát. A kísérletező ügyességet 
kívánó kémia helyett a fizika felé fordultak, amely akkor a 
magasabb matematikát kívánó kvantummechanikán ala
pult. Azóta a kémia megváltozott: empirikus tudományból 
a matematikai fizikához szorosan kapcsolódó tudomány 
lett. Wigner ehhez a folyamathoz is jelentősen hozzájárult. 
Berlinben szerzett kiváló kémiai tudása segített abban, 
hogy döntő szerepe legyen a Manhattan-tervben, ahol a 
DuPont céggel együttműködve Hanfordban meg kellett 
építenie a plutónium-termelő reaktort. A feladat az volt, 
hogy a hagyományos kémiai mérnöki technikát egy telje
sen új, a magfizikától függő hűtési eljárásra alkalmazzák. 
A DuPont szakemberei így képzelték el az együttműkö
dést: „Dr. Wigner! Ön magyarázza meg nekünk az atom
magfizikát, a többi ránk, a vegyészmérnökre tartozik." 
Mire Wigner: „ Uraim, Önök tévednek, nekem vegyészmér
nöki diplomám van. ” Kiváló együttműködés alakult ki, 
így lett Wigner a világ első nukleáris mérnöke.

Wigner képzettsége segített megteremteni a kvantum- 
mechanika alapjaihoz való hozzájárulását, még jóval a fenti 
események előtt. Röntgenkrisztallográfiai munkája során 
kezdett el érdeklődni a szimmetriák iránt. Matematikai ér
deklődését már középiskolai tanára, Rátz László felkeltette, 
és zseniális barátja, Neumann János segített ezt továbbfej
leszteni. Ezek eredményeképpen jött létre az a munka, 
melynek keretében a csoportelméletet az atomspektrosz
kópiára alkalmazták. 1927-29-ben részben Neumann-nal 
írt munkái termékenyítőén hatottak ennek fejlődésére.

A legtöbb fizikus ebben az időben nem szerette a cso
portelméletet, „Gruppenpest” (csoportpestis) gúnynévvel 
illették, ami nemcsak nemtetszésüket fejezte ki, de ko
moly filozófiai háttere is volt. A klasszikus fizikával fog
lalkozók az infinitezimális számítást tekintették minden 
fizikai ág természetes matematikájának, főleg amikor a 
newtoni mechanika differenciálegyenleteinek megoldá
sáról volt szó. Hallgatólagosan feltételezték, hogy ez lesz 
a mikrofizika matematikája is. Annak, hogy a kvantum- 
mechanikát ma sem könnyen fogadják el, az egyik oka, 
hogy matematikai módszerei eltérnek a hagyományosak
tól -  újak és szokatlanok.

Az egyik új módszer a csoportelmélet. A rotációs cso
portok ugyan folytonosak, de a csoportábrázolás általá
ban diszkrét szerkezetekkel dolgozik. Az elmélet a Fro- 
benius- és Schur-féle matematikán alapszik. Neumann 
János hívta fel. Wigner figyelmét a diszkrét és a folytonos 
matematika közötti rejtett összefüggésre, és arra, hogy ez 
az egyik kapu, amelyen át lehet lépni a newtoni matema
tikából a kvantumelméletbe. Ezeknek az elképzelések
nek az eredményeképpen jött létre az 1931-ben írt 
„Group Theory and Application to the QM of Atomic 
Spectra” (Csoportelmélet és alkalmazása az atomi spekt
rumok kvantummechanikájára) című munka.
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Hermann Weyl 1928-ban megjelent „Csoportelmélet és 
kvantummechanika” című könyve kiváló munka, de 
nehéz olvasmány. Wigner pedagógiai törekvéseit viszont 
általánosan becsülték, mert „elitista” mű helyett arra töre
kedett, hogy eloszlassa a csoportelmélettel szembeni elő
ítéleteket.

Ha fel akarjuk mérni a csoportelméletnek a spektrosz
kópiára gyakorolt hatását, idézzük fel egy kicsit a törté
nelmi tényeket. A 20. század fordulóján a spektroszkópia 
a legmisztikusabb kísérleti tudományág volt. Az világos 
volt, hogy a spektrumok valamilyen belső törvényszerű
séget tükröznek, de az üzenet kódjának feltörése lehetet
lennek tűnt. Először Niels Bohr vette fel a kesztyűt, a kó
dot az atomi szerkezettel magyarázta. A fizika és a kémia 
közötti „senkiföldjén” megteremtett egy addig nem léte
zett tudományágat, de nem volt olyan matematikai for

malizmus, amellyel le lehetne írni mik
roszkopikus struktúrákat, főleg nem-ato
mi szerkezetet. Bohr a newtoni mechani
kából indult ki, amely ugyan erre a célra 
alkalmatlan volt, de ezt a hiányt ő külön
leges előírásokkal (kvantumfeltételekkel) 
korrigálta. Ezzel lazított a szigorú elméle
ten, és eléggé képlékennyé tette ahhoz, 
hogy át lehessen alakítani a mikrostruktú- 
rák elméletévé. Az elméletet úgy finomí
totta, hogy megfeleljen a kísérleti tények
nek, köztük a spektroszkópiai szerkeze
tek nagyszámú ismert csoportjainak.

Niels Bohrt ünnepelték a fizika radikális 
kiterjesztéséért, de kritizálták is az elmélet 
szokatlansága miatt. Először is hiányolták a 
matematikai szigorúságot, másodszor pe
dig a szerkezetek tanulmányozása osztá
lyozáshoz, rendszerezéshez vezetett, ami 
idegen volt a fizikusok számára.

Heisenberg 1925 nyarán előadást tar
tott Cambridge-ben, egyik előadásának 
címe „Term-zoológia és a Zeeman-botani- 
ka” volt. (Max Jammer, Conceptual De
velopment of Quantum Mechanics, p. 
229). A „botanika” kifejezés nem keltett 
különösebb feltűnést, de a spektroszkó
piára alkalmazott „zoológia” már nagyon 
furcsán hatott. Bizonyos mértékig fölé- 
nyeskedőnek gondolták, részben a mate
matika lebecsülését látták benne azért is, 
mert az volt a közfelfogás, hogy a rend
szertan megfelelhet a zoológusoknak, de 
nem méltó a fizikusokhoz. Nem volt iga
zuk, hiszen a kémiában már régebben 
szerepelt a rendszertan. A „szent” Perió
dusos Rendszer igazi rendszerezés, és ép
pen ennek az elméleti magyarázata volt 
Niels Bohr és Wolfgang Pauli egyik fő 
célkitűzése. Furcsa ötlet volt azonban a 
„zoológia” használata „kémia” helyett, 
valószínűleg bizonyos kulturális előítéle
tet tükrözött, mert akkor nem vették észre 
a 19. századi fizika és kémiai rejtett össze

függéseit. A Koppenhágai Iskola és Einstein gondolkodá
sában ez volt a „vakfolt” , valószínűleg ezért nem vezetett 
eredményre híres vitájuk.

A kvantummechanika megalkotása után az események 
túlhaladták a matematikát ért kritikát. A kvantummecha
nika csoportelmélete nagyon hatásos matematikára tá
maszkodott, és kiterjeszthetővé vált a rendszertanra is. 
Néhány évig még használták a fölényeskedő „zoológia ” 
szót (emlékeim szerint még akkor is, amikor első féléve
met hallgattam Lipcsében, 1930-ban). A lenéző magatar
tás azonban nem volt jogos, mert a 19- század közepén a 
spektroszkópia a kémiai analízisben példátlan nagy pon
tosságot és eredményességet hozott. „Földközeli” elérhe
tőségbe hozta a csillagok kémiai összetételét, a fény hul
lámtermészete pedig lehetővé tette a matematikai mód
szerek bevezetését jóval a kvantummechanika kialakuld-
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sa előtt. Az atomszerkezetek rendszertana a lebecsült 
„zoológia” szintjéről felkerült a legegzaktabb tudomány 
szintjére. E tény történelmi jelentőségét még ma sem be
csülik eléggé. Ha felismerjük ezt a mulasztást, akkor nagy 
lépést tettünk előre abban az irányban, hogy eloszlassuk 
a kvantummechanika keletkezéséhez fűződő rossz érzé
seket; itt találjuk meg ugyanis az átmenetet a klasszikus
tól a mai elmélethez.

Wigner könyvében csak atomspektroszkópiával fog
lalkozott, de több cikket írt a csoportelmélet molekula
spektroszkópiai, szilárdtestfizikai és atommagfizikai vo
natkozásairól is.

A szimmetria, különösen annak atommagfizikai vonat
kozásaiban elért eredményeiért jutalmazták 1963-ban 
Nobel-díjjal. Nem vagyok jártas az atommagfizikában, 
ezért nem tárgyalom az ezen a téren elért jelentős ered
ményeit. Rátérek inkább a szigorú matematikai módsze
rek fizikai alkalmazására, ami munkásságának szintén 
alapvető területe. Nincs sok olyan fizikus, akit a matema
tika önmagáért érdekel, azt inkább hasznos „szerszám
nak” tekintik. A kvantummechanika kialakulása jelentő
sen tágította a fizikusok matematikai „fegyvertárát” : min
denki megtanult bánni a diagonizálható lineáris operáto
rok sajátértékeivel. Wigner csoportelméletre alapozott 
spektroszkópiája rendkívüli tökéletességre emelte az 
atomszerkezetek matematikai tárgyalását.

Könyve csak a nemrelativisztikus kvantummechaniká
val foglalkozik, kézenfekvő volt tehát, hogy kiterjessze a 
Lorentz-csoportra. Hasonló kiterjesztéssel már Dirac is 
foglalkozott, de Wigner sajátos módszerrel fogott hozzá 
nagyon bonyolult közleményében, amely az elemi ré
szecskék differenciálegyenleteinek osztályozásával fog
lalkozik (Annals of Mathematics, 1939).

Wigner tudatában volt annak, hogy nem minden Lo- 
rentz-mátrixot lehet diagonizálni, ezért a modern algebra 
nagyon absztrakt módszerét, az úgynevezett elemi osztók, 
illetve azok Jordan-féle alakját használta fel. A fizikai iroda
lomban nem ismerek senkit rajta kívül, aki ezt alkalmazta 
volna. Wigner cikkének legfőbb érdeme, hogy megterem
tette az elemi részecskék tárgyalásának kereteit; ez a cikk 
mélységében és komolyságában igen nagy hatású.

Figyelemreméltó vonása Wigner cikkének, hogy a 
matematikai formalizmust olyan reprezentációtérre ala
pozza, amely jelentősen különbözik az elektron Dirac- 
féle relativisztikus elméletétől, de további érdemei is van
nak. Az irodalomban a Lorentz-csoportok reprezentáció
terének többféle változatával foglalkoznak, ezért messzi
re vezetne, ha részletesen foglalkoznék ezek minősítésé
vel. Inkább általános szempontból foglalkozom a kérdés
sel. Szubjektív tényezők határozzák-e meg a matematika 
formalizmus megválasztását, vagy van valamilyen objek
tív kritérium? Ez inkább filozófiai kérdés, ami nem na
gyon népszerű a tipikus elméleti fizikusok számára. Wig
ner azonban nem volt „tip ikus”, van is cikke erről a témá
ról, melynek címe „Unreasonable Effectiveness o f Mathe
matics in Natural Sciences” (A matematika ésszerűtlen 
hatékonysága a természettudományokban. Pure and 
Appl. Math. 13/1, I960. Újranyomva Wigner, Symmetries 
and Reflections, Indiana University Press, London 1967. 
p. 222.) A cikket sokszor újranyomták és sokan olvasták

-  különleges bája a kissé rejtett humora. Teljesen hiány
zik belőle a műszaki zsargon, de van egy komplex üze
nete, ennek első fele az, hogy a „ ‘’matematika hatásos a 
természettudományokban-. Ez vitán fe lü l áll, de nincs 
benne semmi új, már Newton is erőteljesen hangsúlyoz
ta. Az az igazi kérdés, hogy ez a hatékonyság miért -ész- 
szerütlen«?” Az Andrew Szanton-íéle életrajzból, amely
hez Wigner is hozzájárult, kiderül, hogy miért tartotta 
fontosnak Wigner az „ésszerűtlenség” hangsúlyozását. Mit 
kezdhetünk azzal, ha egy cikk címében az „ésszerűtlen” 
szó szerepel?

Egy elmélet akkor ésszerűtlen, ha eltér a hagyományos 
közfelfogástól. Ilyen helyzetben az új elméletnek ki kell 
állnia a „próbaidőt” . Sok elmélet hullott már ki a rostán, 
szerencsére elfelejtették őket, de sokkal érdekesebb, 
hogy egyes „ésszerűtlen” elméletek makacsul fennmarad
tak. Gondoljunk a Föld ésszerűtlen kopernikuszi mozgá
sára, ami éppen jókor jött, hogy feladjuk a mozdulatlan 
Föld általánosan elfogadott eszméjét, és jó szolgálatot 
tett, amikor a mozgás relativitását beépítették a newtoni 
mechanikába. Látókörünk termékeny kitágításának egyik 
csúcspontja volt ez, beleillett abba a folyamatba, amikor 
a korábbi előítéletektől kellett megszabadulni.

A mi korunkban a kvantummechanika tölti be a ko
pernikuszi feladatot. Integráns részét képezi a tudomá
nyos-technikai infrastruktúrának, pedig -  mint egy most 
megjelent cikkben fejtegetik (F. Laloé, Am. J. Phys. 69- p. 
655, 2001) ez minden eddiginél paradoxabb elmélet.

Miért nem próbálja meg valaki kideríteni, mi az oka 
annak az elavult nézetnek, hogy valamilyen következetes 
elmélet paradox? Véleményem szerint ennek gyökere 
kultúránkban gyökerezik, abban, hogy az alkotó képze
letet a fegyelmezett logika fölé helyezik. Egy nemrég 
megjelent könyv Einsteint Picassóhoz hasonlítja. Az a 
véleményem, hogy Einstein objektív érvek alapján vetette 
el a newtoni időt, Picasso viszont sohasem tartott igényt 
arra, hogy az „Avignoni kisasszonyokéban kifejezett el
képzelése megegyezzék a közfelfogással.

Wigner sem tudta magát teljesen kivonni a „Zeitgeist”, 
a korszellem befolyása alól az ésszerűség tekintetében, 
megállapodott egy dichotómiában, és így bárki másnál 
jobban tisztázta a helyzetet. Meglátta a kvantummechani
ka nagyszerűségét, de az alapoknál észrevette a repedé
seket is. Ezt egy „vidám jegyzetében” fejti ki: „Az a cso
da, hogy a matematika nyelve megfelelő eszköz a fiz ika i 
törvények megfogalmazásához, olyan csodálatos ado
mány, amelyet nem értünk, de nem is érdemiünk meg. 
Hálásaknak kell lennünk, és reménykedjünk abban, 
hogy ez így lesz a jövő kutatásainál is; azt várom, hogy 
ezt többé-kevésbé kiterjesztik -  örömünkre vagy csalódá
sunkra -  az oktatás területére is. ”

Azért „vidám jegyzet” ez, mert kifejezi egy úttörő érzé
seit, aki új hídfőt épített, és nem törődött azzal, hogy 
megsérti azt, amit közfelfogásnak tartanak. Másrészt vi
szont úgy tűnik, hogy Wigner beleegyezett igényeinek 
leszállításába, amikor a matematikát egyeztetni kellett a 
kísérletekkel. Ez ellentétben áll a matematikára vonatko
zó puritán, szigorú értékrendjével, azzal a mércével, 
amely mottóként ott áll a cikke elején: „ it t  valami titok 
rejlik, amit még k i kell deríteni” -  C.S. Peirce.
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Ez a mottó felhívás a következő generációhoz arra, 
hogy a paradoxont ideiglenes szükségszerűségnek te
kintsék, majd az új felfedezéseket koherensen foglalják 
be a tudomány épületébe. Ha a kvantummechanikát nem 
tudják összeegyeztetni a hagyománnyal, akkor csak a 
Pierce-i titkot idézem, és javaslom, hogy a kvantumme
chanikát úgy egyeztessék a hagyományokkal, hogy meg
szabaduljanak az elavult dogmatikus elemektől.

Newton tanítványai nagy figyelmet szenteltek a me
chanikának a „Princípiá”-ban kifejtett axiomatikája bo
nyodalmainak, és annak, ami Newtont összekapcsolja 
előfutáraival. Alig vették észre, hogy Newton a matemati
kai fizika létrehozója, de hibáit az utódok csak részben 
javították ki a hagyományos klasszikus fizikában.

Ezt a kérdést a közelmúltban tárgyaltam {Tisza: The 
reasonable effectiveness of mathematics in natural sci
ences. Experimental Metaphysics. R.S. Cohen et al. eds 
1997. Kluwer Publ. Co. pp. 213-218). A cím egyértelmű 
utalás Wigner cikkére. A célom az volt, hogy kimutas
sam, Wigner játékos kétértelműsége ellenére határozot
tan az ésszerűség oldalán áll. A cikk meglehetősen 
hosszú, de a gondolatok viszonylag egyszerűek. A követ
kezőkben összefoglalom főbb pontjait.

Newton matematikai fizikájának alapvető axiómáit a 
„Princípia” első kiadásának előszavában fogalmazza meg. 
Racionális mechanikájában a mozgás fogalmát ugyan
olyan pontosan definiálja, mint ahogyan a geometriában 
az idealizált tárgyak alakját és méretét szokták. Az elvárá
soknak eleget is tesz a „Princípia” mechanikájában.

Newtonnak az a törekvése, hogy az empíriát összekösse 
annak matematikai megfogalmazásával, elválasztja őt azok
tól a filozófusoktól, akik csak az egyiket vagy a másikat 
hangsúlyozzák. Nem lehet eléggé becsülni ennek a mód
szernek a fontosságát, mert ez lett az elméleti fizika állandó 
vezérfonala, a „mozgás” fogalmában viszont több rejtély 
van, mint amennyit Newton idejében meg tudtak oldani.

A „mozgás” newtoni interpretációja, hogy a merev 
helyváltoztatás egyenértékű a pont euklideszi térben leírt 
pályagörbéjével, zseniális ötlet volt, és megalapozott egy 
matematikai eszközökkel dolgozó új tudományt. Nem 
igazolja viszont a mozgásfogalom intuitív hatókörének 
érvényességét, és nem ad keretet a klasszikus fizika ki
bontakozásához. A mozgás lehet pörgés és hullámmoz
gás is. Az „Optikádban azonban Newton a saját kísérle
teiből vonja le azt a következtetést, hogy egy fénynyaláb 
hullámmozgást végző részecskékből áll; „ezek különböző 
nagyságú rezgéseket végeznek, ami a különböző színek 
érzetét kelti” (Optika, Qu. 13). Ezeknek oldalirányú moz
gásuk is van, amit pörgésként értelmezhetünk. A részecs
kék kibocsáthatók és elnyelhetők, de nincs önállóságuk 
(megmaradási tulajdonságuk), mint a mechanikai objek
tumoknak (Qu. 30).

Newton empirizmusértelmezése bonyolult: egyik as
pektusa, hogy a fény hullámzó, pörgő részecskékből áll. 
Kritikákra válaszolva kitartott amellett, hogy kísérleteiből 
ez egyértelműen következik. Profétikus vízióival sikere
sebben látta előre a 20. századi fejleményeket, mint 
amennyire kortársait meg tudta győzni tiszta empirizmu
sáról. Elismerjük csodálatos előrelátását, de nem várhat
juk, hogy írásaiban megoldja jelen problémáinkat.

A Qu. 29-ben említett „kis test” azonos-e a newtoni 
mechanika tömegpontjával? Ez kulcskérdés, de az „Opti
kádban nem kapunk rá választ, de ha Qu. 29-et és Qu. 
30-at összehasonlítjuk, nyilvánvaló lesz, hogy a mechani
kai részecskék megmaradnak, az optikaiak nem.

A „Princípia” E könyvében, a XCV-XCVTII. számú Pro- 
pozíció-ban Newton hallgatólagosan feltételezi a kétféle 
részecske azonosságát, amikor mechanikai alapon vezeti 
le a fénytörés Snellius-Descartes-féle törvényét. Azt is 
feltételezi, hogy a fény közegben gyorsabban terjed, mint 
vákuumban. Később a kísérletek nem igazolták ezt, ezért 
az egész korpuszkuláris törvényt elvetették.

Ugye ismerősen hangzik ez? Hiszen ez a kvantumme
chanika feltételezett hullám-részecske paradoxona. A 
probléma ellentmondást támasztott Newton két fő műve 
között. A mechanikában a részecskék a helyváltoztatás
kor pályát írnak le, az „Optiká”-ban a részecskék meg
semmisülnek, majd átalakulnak -  ez már kémia. Őstipi
kus különbség ez a „Princípia” és az „Optika” részecske
felfogása között. Newton ezt a szőnyeg alá söpri, de a 
logikai bakugrás annak tulajdonítható, hogy a különbsé
get leíró matematikai eszközök akkor még nem léteztek.

Nincs semmi meglepő abban, hogy Newton után első
sorban a matematikai alapok kiszélesítéséhez láttak hoz
zá. Másfél évszázadon keresztül a kontinens matematiku
sai egy sikeresebb matematika létrehozásán munkálkod
tak. Elismerték, hogy Newton mechanikája jobb Des- 
cartes-énál, de elvetették Newton euklideszi „félrelépése
it” , és új infinitezimális analízist hoztak létre. Newton 
maga is elkezdte ezt a fluxiós elméletet, de nem bízott az 
infinitezimális matematika szigorúságában.

Ennek megoldására Cauchyig, Weierstrassig és kortár
saikig kellett várni. Ekkorra már általánosan elismerték az 
analitikus mechanika fölényét. A Hamilton-féle változat
ból lett a kanonikus mechanika, amely terminológiájában 
elismerte, hogy a fizikai elmélet számára meg lehet találni 
a legharmonikusabb matematikai rendszert. Sajnos ké
sőbb ezt túlhangsúlyozták. A kanonikus formulákat köte
lezőnek tartották -  Einsteint is ideértve -  mind a fényré
szecskékre, mind az atomi szerkezetekre. Ez az elvárás 
okozta később a „klasszikus fizika csődjét” . Paradox tö
rekvések nyilvánultak meg a kanonikus formalizmusnak 
a kémiai részecskékre való alkalmazására.

Newton tudatában volt a kémia fontosságának, de az 
akkori eszközök nem tették lehetővé annak szorosabb 
kapcsolódását a fizikához, ez csak a 19- században követ
kezett be. A klasszikus fizika a mechanikán kívül hővel, 
fénnyel, elektromossággal és mágnességgel foglalkozott. 
Newtonnak az volt az elképzelése, hogy új erőket kell 
bevezetni. A távolbaható elektromos és mágneses erőket 
a newtoni gravitáció mintájára alkották meg.

A jelenségek másik megközelítése az atom kémiai 
szerkezetével kapcsolatos, ennek eredményeként ágazott 
kétfelé a klasszikus fizika. A kémiai irányzat a gibbsi ter
modinamikához és statisztikához vezetett, míg az elektro
mágneses mező Faraday-Maxwell-féle elmélete az ein
steini speciális relativitáshoz.

Különösen fontos, ami I860 körül a klasszikus fizika 
kémiai ágában kialakult, amikor Bunsen és Kirchhoff 
spektroszkópiai mérésekkel végzett kémiai elemzést. Az
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a fölfedezés, hogy a csillagok a Földön is előforduló ele
mekből állnak, tudásunk legátfogóbb, egy lépésben tör
ténő kiszélesítéséhez vezetett. Mintha egy egészen új 
tájra nyíló ablakot tártunk volna ki.

A molekulák közepes szabad úthosszának fogalmára 
alapozták a kinetikus gázelméletet. Befejeződött a fiziká
nak mechanikai és kémiai ágra történt kettéágazása. Ezért 
nem helyes a klasszikus fizika csődjéről beszélni: a két ág 
között kell különbséget tenni. Atomi szinten az a tény, 
hogy a newtoni mechanika alapján nem tudjuk a nukleá
ris atom diszkrét állapotainak stabilitását megmagyarázni, 
azt jelenti, hogy ezen a szinten nem alkalmazható a 
klasszikus fizika mechanikája. A Bunsen-Kirchhoff-féle 
felfedezés viszont határkő -  kiterjeszti a kémiai ág alkal
mazási tartományát. Planck segítségével így jutottunk el a 
kvantummechanikához.

Mindenki ismeri a spektrálanalízis felfedezésének 
körülményeit, de kevésbé ismeretes az az ismeretelmé
leti forradalom, amelyben ez a módszer tudásunkat gya
rapította.

Véleményem szerint az ismeretelméleti elvek már a 
Bunsen-Kirchhoff-féle spektrálanalízisben is benne van
nak. Itt a fénynyaláb helyettesíti a minőségi elemzés ha
gyományos reagenseit. Azáltal, hogy a fény a térben sza
badon terjed, a kémiai és optikai módszerek összekap
csolása jelentékenyen kiterjeszti magának a módszernek 
a hatékonyságát. Itt a mérés fogalmának teljesen új for
mája érvényesül; nagyon különbözik ez a newtoni előre
jelzéstől, amely minden véletlenszerűségre érzékeny. A 
diffrakciós rácson továbbhaladó fénynyaláb fotonok vé
letlenszerű áramából áll, eredménye mégis a fotonener
giák pontos additivitása. Ez válasz Einsteinnek arra az 
állítására, hogy „Isten nem kockázik”. Kockázik bizony, 
mégpedig a mi nagy szerencsénkre.

Az következik ebből, hogy a klasszikus fizika kémiai 
ága egyre nagyobb szerepet játszik a klasszikus és a 
kvantumfizika fogalmi összekapcsolásában. A kémiai 
elveknek egyre nagyobb szerep jut majd a modern fizi
kában.

A 20. század legnagyobb tudományos vívmányai közé 
tartozik -  az évezredes hagyományokból eredő különál
lás után -  a mechanika és a kémia összefonódása. Wig- 
ner Jenő írta: „büszkék lehetünk arra, bogy a mi száza
dunkban egyesült a fizika  és a kémia”. (Unity of Science 
1/1, 1988, Fizikai Szemle 92. p. 436., 1992). Ez a fontos 
tény nem kapta meg a megérdemelt figyelmet, vélemé
nyem szerint azért, mert az „egyesülés” szó jelentését bi
zonyos kétértelműségek homályosítják el. Sokan szeret
nék a kémiát a mechanikára leegyszerűsíteni.

Az elvárások csődöt mondtak, amikor nem sikerült a 
nukleáris atom stabilitását a newtoni mechanika alapján 
megmagyarázni. Annyi történt csak, hogy felfedezték, 
hogy a kvantummechanika törvényei és részecskefogalma 
jobban harmonizálnak a kémiával, mint a mechanikával.

Örülök annak, hogy a magyar oktatásban sikeresen 
kapcsolják össze a kémia alapvető tényeit, mint a Perió
dusos Rendszert, a kvantumállapotokat, a kémiai kötést 
az atomfizika alapvető rendszerével (George Marx, Phys
ics Education September-November 1976, Institute of 
Physics, UK.).

Vége van a 20. századnak. A tizenévesek számára a 
csúcstechnika mindennapos, és közelebb áll hozzájuk a 
számítógép, a tranzisztor, a digitalizálás, mint a Newton
egyenletek, az Ohm-törvény vagy a klasszikus fizika bár
mely determinisztikus, analóg formarendszere. Unalmas is
mételgetni: a nagy úttörőknek állandó bűntudatuk volt, 
mert a kontinuumanalízisbe diszkrét elemeket vezettek be.

Egy személyes megjegyzéssel szeretném befejezni. Én 
ugyan nem tartoztam Wigner magyarokból álló belső 
köréhez, de amióta a fizikával kezdtem foglalkozni, több
ször keresztezték egymást útjaink. Én Budapesten és 
Göttingenben tanultam matematikát, hallgattam Max 
Born mindenkinél előbb tartott kvantummechanikai elő
adásait. Igen mély benyomást tett rám, hogy a magasabb 
matematikát alkalmazni tudták bonyolult empirikus 
problémákra, ezért -  némi habozás után -  váltottam a 
matematikáról matematikai fizikára. Ez volt a háttere an
nak, hogy egyik budapesti szünidőm során váratlanul 
meghívást kaptam teára Wigner Jenőtől. Ekkortájt, 1929- 
ben már megírta termékenyítő cikkét a kvantummechani
ka csoportreprezentációjáról. Tudományos-társadalmi 
helyzetünk nagyon különböző volt. Még nagyon kevesen 
érdeklődtek a kvantummechanika iránt, ezért még egy 
zöldfülűt is szívesen fogadtak maguk közé, másodszor: 
ebben megnyilvánult Jenő közismert kedvessége és segí
tőkészsége. Nagyon fontos volt ez a meghívás számomra; 
befogadtak köreikbe, és segítettek félénkségemet leküz
deni, hogy megtegyem ezt a fontos lépést.

Visszatérve a jelenbe: nagyon korlátozott személyes 
kapcsolatunkon túl megragadott az, ahogyan Wigner 
kitartott a matematika integritása mellett, de nem kevésbé 
fogott meg empirikus beállítottsága. Remélem, hogy elfo
gadják a munkásságának azon pontjairól vallott nézetei
met, amelyek eddig homályban maradtak. A kísérleti 
tényekkel megcáfolt hagyományos elveket fel kell adni, 
ami nem jelent forradalmi szakítást a múlttal. Most a ha
gyományok nincsenek annyira előtérben, de a hibák fel
tárásához csak a gondos elemzés segíthet hozzá. A 20. 
század küszöbén még nem rendelkeztek ezekkel a mód
szerekkel. Az úttörők nem a hagyomány hibáit igyekez
tek feltárni, inkább empirikus módszereket alkalmaztak. 
A gazdag spektroszkópiai adathalmazra támaszkodva 
megalkottak egy tökéletes kvantummechanikát, amely 
paradoxnak tűnt az elavult nézetek alapján. A kvantum- 
mechanika paradoxonait nem az elmélet megváltoztatá
sával, hanem a klasszikus fizika elavult hagyományainak 
elhagyásával kell kiküszöbölni. Miután alaposan elmé
lyedtem Wigner munkásságában, úgy érzem, hogy köze
lebb kerülünk az igazi nézeteihez, ha nem becsüljük le a 
Peirce-féle „titokról” vallott nézetét, mint akkor, ha saját 
szubjektív nézeteink alátámasztására nyeglén és szaba
don alkalmazzuk a „paradoxon”kifejezést.

Amennyiben fejtegetéseimmel hozzájárultam a régi 
előítéletek kritikájához, úgy érzem, hogy Jenő is jóvá
hagyná az én szószólói szerepemet.

Köszönetét mondok Abner Shimonynsk különösen azért, mert 
megismertetett a szóban forgó cikk létrejöttének körülményeivel. W ig
ner köszönetét mondott neki, mert felhívta a figyelmét Peirce-re, de 
Abner úgy tájékoztatott, hogy a mottót maga Wigner választotta, mert 
nagyon fontosnak tartotta. Köszönöm M arx Györgynek, hogy megis
mertette velem a mai magyar oktatás irányelveit.
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Wigner Jenő döntő hatással volt tudományos gondol
kodásomra korai tanulóéveim óta, azóta, hogy 1946- 
ban nagyra becsült tanárom, Novobátzky Károly a nyári 
szünetre kölcsönadta Wigner híres könyvét [1] a csoport- 
elméletről és a kvantummechanikáról. Életem későbbi 
szakaszában abba a kivételes helyzetbe kerültem, hogy 
Wigner személyes barátságának jótéteményeit élvezhet
tem. Ezt az írást az ő emlékének ajánlom.

A modern kvantumelmélet, immár több mint három
negyed évszázada, a legátfogóbb, a legpontosabb és a 
legszebb elméletnek bizonyult az anyag fizikai természe
tét illetően. Kijelentései -  akár mennyiségi, akár minőségi 
jellegűek -  kísérletileg hihetetlen pontosságúnak bizo
nyultak. Érvényességi tartománya a csillagászati objektu
moktól lefelé, egészen a kvarkokig megszilárdult. Sőt, új 
és csodálatos, átfogó ismeretelméletet is szolgáltatott. 
Wigner Jenő döntő befolyást gyakorolt nemcsak a kvan
tummechanika alapjainak tiszta megfogalmazására, ha
nem az elmélet meglepő fejleményeinek kidolgozására 
és alkalmazásainak sokaságára is.

Az az intuícióval meglehetősen szemben álló termé
szeti kép, amit a kvantumelmélet tár fel, sok fizikust 
arra ösztönzött, hogy kérdéseket vessenek fel a kvan
tumelmélet „megalapozását” , „jelentését” , „értelmezé
sét” illetően. Mára, hála az elmúlt körülbelül harminc év 
gyönyörű elméleti és kísérleti munkáinak, úgy látszik, 
ezek az értelmezési rejtélyek szép lassan megoldódtak. 
Mindazonáltal egy komoly rejtély még misztikus ma
radt, ez pedig a mérés problémája. Annak érdekében, 
hogy a jelölést is megmagyarázzam, Neumann János
nak -  Wigner élethosszig tartó barátjának, Jancsinak” -  
klasszikussá vált megközelítésében [2-31 foglalom össze 
a problémát.

Tegyük fel, hogy a o rendszer egy kiválasztott £2 fizikai 
mennyisége -  amit még nem ismerünk -  élesen meghatá
rozott G, sajátállapotában van. Tegyük fel továbbá, hogy 
£2 mérésére van egy A makroszkopikus mérőberendezé
sünk, amely az Atj (semleges) kezdeti állapotban van. Ha 
A-1 kölcsönhatni engedjük G-val, akkor a G ® d összetett 
rendszer fejlődése

U (t)
-A a fö A t (1)

alakban írható, ahol U(t) az időbeli fejlődés szokásos 
unitér operátora (ami a dinamikai Schrödinger-egyenlet 
hatását írja le). Ez a végállapot azért jön létre, mert a be
rendezést pontosan úgy alkottuk meg, hogy állapotai a 
mért rendszer lehetséges állapotaival korrelációban le
gyenek. (Elsőfajú méréseket veszünk tekintetbe.) Ha le
olvassuk az A „mutatójának” állapotát, megtudjuk, mi a o  
állapota. Eddig még nincsen probléma. De most feltesz-

Előadás angol nyelven a „Wigner és a szimmetriák” szemináriumon, 
Pécs, 2002. július 6. Fordította: Abonyi Iván.

szűk, hogy a rendszer kezdetben nem az élesen megha
tározott £2 sajátállapotában van, hanem ilyen sajátállapo
tok szuperpozíciójában. Ekkor U(t) linearitása és az (1) 
következtében a következő változás következik be:

A végállapot messze nem egyszerű, a c é s d  állapotainak 
bonyolult együttese, és ez nem egyszerűen a és A határo
zott sajátállapotainak szorzata. Természetesen nem ezt 
látjuk a laboratóriumban, hanem azt találjuk, hogy a be
rendezés mindig egy bizonyos „mutatóállást” ad. (Minden 
Aj mutatóállás egy bizonyos | c( |2 valószínűséggel fordul 
elő.) Ezért fel kell tenni, hogy van valamilyen mechaniz
mus, egy (csaknem pillanatnyi) időbeli fejlődés, ami kü
lönbözik a szabványos unitér időbeli fejlődéstől, és ez 
vezet a bonyolult állapot-szuperpozíció egyetlen kompo
nenssé történő összeomlásához, redukciójához, vagyis 
valamilyen <5.,® Ak állapot kialakulásához, melynek sta
tisztikai valószínűsége | e j 2. Ez az „összeomlás” a kvan
tumelmélet dinamikájától idegen elem. Sok javaslat látott 
napvilágot, amely ennek elkerülését célozta. A javaslatok 
részben arra irányultak, hogy az egész kvantumelméleti 
szerkezetet újraértelmezzék, vagy -  és tán ezek voltak az 
ígéretesebbek, -  hogy a kvantumelmélet szabvány dina
mikai fejlődését megváltoztassák (javaslatok a nemlineá
ris, vagy alapvetően stochasztikus „Schrödinger-egyenlet” 
módosításra).

Itt azonban arra kívánok rámutatni, hogy a mérés 
problémájának lényege éppen a makroszkopikus objek
tumok (a továbbiakban MO-k) állapotai logikailag indo
kolatlan és soha meg nem figyelt) szuperpozíciójának 
fellépése. Ezek a szuperpozíciók olyan nehezen elemez
hető helyzetek fellépéséhez vezetnek, mint a „Schrödin
ger macskája”, vagy -  a még zavaróbb hatású -  „Wigner 
barátja” [4], De a kvantumelmélet standard keretei között 
is van természetes út az ilyen jellegű szuperpozíciók k i
küszöbölésére. A szuperkiválasztási szabályokra gondo
lok. Ezt a kiutat Wigner fedezte fel ötven esztendeje, 
1952-ben [51, s minthogy ez nem tekinthető széles körben 
ismertnek, most röviden összefoglalom.

Tegyük fel, hogy a a rendszer mennyiségeinek 9í al
gebrájában van egy olyan S mennyiség, amely 91 minden 
£2 elemével felcserélhető: [S, £2] = 0 minden £2 e 91 esetén, 
vagyis egyszerre mérhető a G rendszer minden mennyisé
gével. Akkor következik, hogy o minden lehetséges álla
pota az S-nek élesen meghatározott sajátállapota. Az 
.S-nek s„ sajátértékekhez tartozó 0-C„ sajátterei inkoheren
sek. tj/,,6 ‘K „ és \|/me 'H„, szuperpozíciója nem tekinthető 
f iz ika i állapotoknak (ez ugyanis matematikai ellentmon
dáshoz vezetne). Azt is látjuk, hogy bármely £2 mennyi
ségre (\|/J£2 |\|/m) = 0; ez magarázza a szuperkiválasztás 
kifejezést. Végül, a szuperkiválasztási szabály léte meg-
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szorítja a mennyiségek megválasztását, mert bár K  lehet 
önadjungált, mégsem lehet megfigyelhető fizikai mennyi
sége, ha nem felcserélhető S-sel. A szuperkiválasztási 
szabályra példák az elektromos töltés, a barionszám, a 
leptontöltés, vagy a páros spin/páratlan spin rendszerek
re ható operátorok.

A következőkben tekintsük ezt a kérdést: lehetséges-e 
az MO-k számára olyan szuperkiválasztási szabályt 
megadni, amely megtiltja a nemkívánt szuperpozíciók 
fellépését.

Tegyük fel, hogy lehet egy olyan MO-t ésszerűen defi
niálni, amely a céljainknak megfelel (a részleteket ké
sőbb közöljük). Legyen akkor most D  egy makroszkopi
kus mérhető mennyisége az MO-nak (vagy az MO egy 
makroszkopikus részének, amit gyakran hívunk „erősítő 
résznek”), éspedig olyan, ami rendelkezik az alábbi tulaj
donságokkal:

1. D  legyen mérhető egy másik MO-val,
2. D  legyen felcserélhető az MO minden megfigyelhe

tő mennyiségével, illetve azok operátoraival (vagyis egy
szerre legyen mérhető az MO minden más makroszkopi
kus megfigyelhető mennyiségével).

3. D  különböző sajátértékekkel rendelkezzék az MO 
lényeges különböző makroállapotaiban.

Ekkor D  definiál egy olyan szuperkiválasztási szabályt, 
amely megtiltja, hogy D  különböző d, sajátértékű makro- 
állapotai szuperpozíciót alkossanak (vagyis ezek az álla
potok a 1K, inkoherens alterekben lesznek). Ez az, amire 
valójában szükségünk van. Most pedig következzenek a 
magyarázatok és a példák!

A. A jelenlegi összefüggésben az MO lehetséges éssze
rű definíciója ez lehet: az MO egy olyan rendszer, amely
nek van (legalább egy) alrendszere (ez az „erősítő rész”) 
úgy, hogy ehhez rendelhető egy makroszkopikus megfi
gyeléssel (vagyis akár egy másik MO, akár egy „sze
mély”) egy kétértékű (tehát igen-nem) válasz, ami a) 
klasszikus makromennyiség (tehát operátora a rendszer 
minden operátorával felcserélhető) és b) az egész MO-ra 
nézve jellegzetes.

B. Tipikus példa lehet egy „fekete doboz” szenzor, 
rajta egy izzóval, (ez utóbbi az egész MO erősítő részé
hez tartozik), az igen-nem jelzés pedig az „ég/nem ég”. 
Szükség esetén gondolhatunk egy mértékegység-jelekkel 
ellátott vonalzóra is, a jelzés pedig az, hogy „a  mutató a 
jellel egybeesik vagy nem esik egybe”. A Schrödinger 
macskája összeállítás is egy példa az MO-koncepciónkra: 
az egész MO ekkor a „bomba és a macska”, az „erősítő 
rész” pedig a macska, a kétértékű makroszkopikus 
mennyiség pedig az „élő/holt”. Ellenpéldák az MO-ra 
lehetnek a következők: egy elemi részecske (ennek defi
níció szerint nincs alrendszere); egy atom vagy kis atomi 
rendszer (ennek sincs olyan alrendszere, amely közvet
len makroszkopikus megfigyelés alá vethető). Itt meg 
kell jegyeznünk, hogy a makro- és a mikrorendszer közti 
válaszfal nem tűnik jól definiáltnak, és ez sok megfonto
lás közös vonása.

C. Ami a 2. pontot illeti, az MO fenti jellemzésében 
rendjén való, hogy egy megjegyzést tegyünk. Ha, mint 
azt a MO definíciója során feltettük, a D  különböző saját
értékeit (amelyek az erősítő alrendszer számára értékeket

szolgáltatnak) egy makró-megfigyeléssel lehet kiválaszta
ni (például egy lámpára tekintve stb.), akkor D  valóban 
felcserélhető lesz az egész MO minden makroszkopikus 
fizikai mennyiségével. Ez azért van így, mert klasszikus 
makrofizikai mennyiségeket tárgyalunk, amelyeket nem 
korlátoz a „komplementaritási elv”: ennek nincsen har
monikus konjugáltja és nincs alávetve a Heisenberg-féle 
felcserélési törvénynek.

Most pedig lássuk, miként fest a mérési probléma, ha 
az MO mérőberendezés alá van vetve egy -  fentebb vá
zolt -  szuperkiválasztási szabálynak. A helyzetet az aláb
biakban foglalhatjuk össze:

_  \ ^  UO) _ D  hatása
£  c ,a ,  £  c f a ® A , )  ->

(3)
D  hatása _

{«>,.<*,} ® { “ V A l 

iit  {tv„ a,) a tv, statisztikai súlyú rendszerek sokaságát 
jelenti, 1 w„ A,} pedig a berendezés-állapotok sokaságát, 
amelyek statisztikai súlya szintén w,. A súlyok azonosak 
és w. = | c, |2 (a részleteket lásd lejjebb), mert CT, és A, az 
összegabalyodott állapotban egyértelműen korrelációban 
álltak, a korreláció amplitúdói pedig c,. Összefoglalva: 
miután ct szeparálódott A-tói, a szuperkiválasztás léte 
megtiltja a szuperpozíciókat és az állapotnak a (ct)®{A1 
statisztikai keverékben kell végződnie. így valóban 
„összeomlással” van dolgunk, de ezt nem a Neumann- 
féle értelemben véve, az összeomlást nem valamiféle 
további megfigyelés hozza erőszakosan létre, hanem ez 
egy sajátos folyamat, ami a rendszer kvantumos tulajdon
ságaihoz (és így a standard kvantumelméleti folyamatok 
végrehajtásához) tartozik. Már L.D. Landau felvetette, 
hogy az összeomlásnak valami sajátos folyamat hatásá
nak kellene lennie. Úgy látszik, itt egy Landau értelmé
ben vett összeomlással van dolgunk, amit éppen a szu
perkiválasztás erőszakol ki.

Talán érdekes és tanulságos a szuperkiválasztás hatá
sát közvetlenül látni. E célból tekintsük a p statisztikus 
operátort (sűrűségmátrixot). Minthogy p, egy bona fide  
mennyiség a Neumann-Wigner-féle értelemben, (bár ez 
általában nem tudatos ismeret) felcserélhetőnek kell len
nie a D  szuperkiválasztási operátorral, ezért fenn kell 
állnia, hogy

Az egyszerűség kedvéért a legjobb, ha most egyedül A-ra 
irányítjuk figyelmünket, CT-val nem törődünk. Tegyük fel, 
hogy van M-nak egy olyan állapota, amely az A, állapo
tok szuperpozíciója, ezek mindegyike D  sajátállapota d, 
sajátértékkel. Vagyis tekintsük a

Mú = £  c, IA>

állapotot. A megfelelő statisztikus operátor

Pa = £  ci cl  lAXAl- (5)
i,k
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Minthogy D | A )  = dj | A f  bármelyik állapotra, egyszerű 
számítással kiadódik, hogy [D, p J  *  0, kivéve, ha

\A ,)(A k | = 0 ,  í *  k (6)

esetén. Ezért

Pa “  £  lcJ 2 l A X A l -  (7)
i

Látható, hogy a fődiagonálison kívüli elemek zérusok, 
vagyis éles sajátállapotok keverékével van dolgunk, és 
mindegyik sajátállapot súlya a várt wt = |cf |2. (Egy 
másik levezetés is megadható, kimutatva, hogy

M ,|p A\Ak) *  0,

hacsak p 4 alakja nem éppen (7).
(A főátlón kívüli elemek eltűnése p-ban (ami a szuper

kiválasztás következménye) talán lényeges lehet John 
Bell töprengéseiben is [6], amelyek K. Gottfried mérésel
méleti tárgyalásával kapcsolatosak.)

❖
E jegyzet meggondolásait csak úgy lehet értelmezni, 

mint egy keretet, amiben a mérés problémáját meg lehet

közelíteni. A kép teljessé tételéhez kívánatos, hogy köz
vetlenül megfontolás tárgyává tegyük mindazokat a pilla
natnyi dinamikai mechanizmusokat, amelyekkel az SSR a 
várt stochasztikus viselkedéshez vezet.

Érdekes és gondolatébresztő diszkussziókért A. Shi- 
mony és A. Schönhof er professzoroknak hálával tarto
zom.
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W IGNER JENŐ, AZ ELSŐ NUKLEÁRIS MÉRNÖK AISanÄ nS

Wigner Jenővel először 1942 telén találkoztam. Ebben 
az időben ingázott princetoni otthona és a Chicagói 
Egyetem között, ahová a Manhattan-terv plutóniummal 
kapcsolatos munkálatait összpontosították. Innen kezdve 
szoros volt a kapcsolatunk, együtt írtuk a „Neutron-lánc- 
reaktorok Fizikai Elmélete” című könyvet. Szeretnék 
megemlékezni arról is, hogy Wigner Jenő nem csak kivá
ló elméleti fizikus volt, de ő alapozta meg a nukleáris
mérnöki munka gyakorlatát is: részletekre kiterjedően 
megtervezte a Hanfordban plutónium-239 előállítására 
épített, első nagyteljesítményű (250 MW) atomreaktort.

Amikor a maghasadást 1938 végén felfedezték, Wigner 
Jenő már felkészült ennek szellemi befogadására. Társ
kidolgozója volt az atommagban végbemenő neutronre
zonanciát leíró Breit-Wigner-formulának, és Szilárd Leó 
barátjával együtt már 1934 óta gondolkozott a magener
gia felszabadításának lehetőségén, Szilárd feltételezte, 
hogy lehetséges a neutronokkal végrehajtott láncreakció, 
ennek elvét Szilárd szabadalmaztatta is a Brit Admiralitás- 
nál. Wigner Jenőt megragadta Szilárd ötlete, és -  ahogy 
visszaemlékezéseiben leírja -  azon gondolkodott, hogy a 
nukleáris láncreakció nincs-e ellentétben valamilyen 
alapvető természeti törvénnyel, amilyen például az ener
giamegmaradás elve. Már 1936-ban rájött, hogy nincs 
ilyen ellentét, és a Wisconsini Egyetem „Gamma Alfa Tár-

Előadás az Amerikai Fizikai Társaság Wigner centenáriumi ülésén, 
Albuquerque, 2002. április 21. Fordította Menczel György.

sasága” előtt, ugyanebben az évben tartott előadásán 
kifejtette, hogy szerinte öt éven belül meg fogják valósíta
ni a nukleáris energia felszabadítását. Hozzátette, hogy az 
öt évet nem tudja megindokolni, de bízik abban, hogy 
felfedezik a láncreakciót, amelyben energiát és neutrono
kat fognak termelni. Véleménye nagyban hozzájárult a 
nukleáris energiatermelés megvalósulásához.

A maghasadás Hahn és Strassmann által, 1938-ban 
történt felfedezése után Wigner és a magyar barátai, Szi
lárd, Teller és Neumann számára világossá vált, hogy 
atombombát lehet készíteni. Az európai-magyar környe
zetből származó Wigner és Szilárd számára nem volt 
nehéz felismerni, mi lesz, ha az atombomba a hitleri dik
tatúra kezébe jut, ezért nagyon határozottan kiálltak az 
atombomba amerikai kifejlesztése mellett.

A II. Világháború Wigner számára a gonosz hatalma 
elleni harcot jelentette, megértette, hogy az fog a világon 
uralkodni, aki először készíti el a bombát. 1939 elején 
kollégáival, Szilárddal és Tellerrel azon voltak, hogy az 
amerikai kormányt rávegyék az atombomba-terv kidolgo
zására. Wigner javaslatára Szilárd meggyőzte Einsteint, 
hogy írjon levelet Roosevelt elnöknek, ebben vázolja a 
maghasadás felfedezésének esetleges szörnyű következ
ményeit. Alexander Sachs, egy New-Yorkból származó 
bankár juttatta el a levelet Roosevelthez.

Az Einstein-féle levél 1939 augusztusában íródott. 
Egyes történészek, köztük MacGeorge Bundy azt állítják, 
hogy bizonyos bürokratikus akadályok következtében az

ALVIN M. WEINBERG: WIGNER JENŐ, AZ ELSŐ NUKLEÁRIS MÉRNÖK 3 1 3



Oct. 27, 1959 e. c. CREUTZ ctal 2,910,418
NEUTRONIG ÍEHCTOR

r i l id  Jkt. 2], 1249 14 tk«>it-3l»4l 6

A Hanford-reaktor

Einstein-levél lassította a programot, de én ezt nem hi
szem, mivel miután Roosevelt megkapta a levelet, a kor
mány azonnal kiutalt 6000 dollárt a Columbia Egyetem
nek, ahol Enrico Fermi természetes urán és tiszta grafit 
keverékének felhasználásával a neutron-láncreakció 
megvalósításán dolgozott.

Wigner egyetlen bizottságnak sem volt tagja, mégis rö
viddel ezután elkezdte a neutron-láncreakció elméleté
nek kidolgozását. Sok szempontból párhuzamos kutatást 
folytattak: Wigner és Enrico Fermi a Columbia Egyete
men, Carl Eckert a Chicagói Egyetemen, Jim Fisk és Bill 
Shockley a Bell Laboratóriumban, valamint Németország
ban Heisenberg, Weizsäcker és mások. A neutron-lánc
reakció elméletének bizonyos részleteit már egészen ko
rán, talán 1940-ben vagy 1941-ben megalkották. Több 
csoport, így a Wigneré is, jó úton haladt az energiaterme
lő reaktor elméletének kidolgozásában, és már ebben az 
időben minden, az atomreaktorra vonatkozó fontos for
mula készen volt. 1942-től az atomreaktor munkálataival 
a Chicagói Egyetemet bízták meg Arthur Compton irányí
tásával. Wigner 1942 és 1945 között három évet a Chica
gói Egyetem Metallurgiai Laboratóriumának nevezett 
részlegében azzal töltötte, amit ma „nukleáris-mérnöki 
munkának” nevezünk.

Wigner kémiai doktorátusát a berlini műegyetemen 
szerezte, majd apja bőrgyárában dolgozott, mint vegyész- 
mérnök. Sokan, akik őt fizikusként ismerik, meglepőd
nek ezen, de Wigner nagyon komoly mérnöki munkát 
végzett az első nagyteljesítményű hanfordi reaktor meg
tervezésénél.

Az Arthur Compton irányítása alatt működő Metallur
giai Laboratóriumban gyűjtötték össze az Egyesült Álla
moknak azon kutatócsoportjait, amelyek az uránreaktor 
és az uránbomba problémáin dolgoztak. Ennek a munká
nak vezetője Enrico Fermi volt, aki Szilárd Leóval közö
sen, már 1940-ben -  de az is lehet, hogy 1939-ben -  java
solta, hogy moderátornak grafitot alkalmazzanak. A fő 
célkitűzés ekkor már nem a grafitmoderátoros reaktor 
létrehozása volt, hanem olyan nagyléptékű láncreakció 
megvalósítása, amellyel elegendő plutóniumot termelnek 
a háború kimenetelének eldöntéséhez. 1942-ben, amikor 
a Metallurgiai Laboratóriumot létrehozták, hűtőközeg
ként héliumra gondoltak, mivel az nem nyeli el a neutro
nokat. Akkor még nem tudták biztosan, hogy a sokszoro
zási tényező egy kicsivel kisebb vagy nagyobb lesz egy
nél. Jelentős mérnöki munkát igényelt a nagyméretű héli- 
umhűtésű, grafitmoderátoros, természetes urán fűtő
anyaggal működő reaktor tervezése.

A vegyészmérnök Wigner ellenezte a hélium hűtő
anyagként való alkalmazását. Azzal érvelt, hogy hélium
mal igen magas lesz az üzemi hőmérséklet, ami jelentős 
anyagszerkezeti problémákat okozhat. A nehézségeket 
nem tartotta megoldhatatlannak, de tudta, hogy a 400- 
500 °C-on üzemelő reaktorhoz megfelelő anyag megtalá
lása igen hosszú időt vesz igénybe. A magas hőmérsékle
tű hélium helyett hűtőközegnek a közönséges vizet aján
lotta. Nagyon merész lépés volt ez részéről, mert ebben 
az időben még nem voltak biztosak abban, hogy valóban 
bekövetkezik-e a láncreakció. Annak ellenére bízott Fer
mi (kísérleteire alapozott) számításaiban, tudta, hogy a 
víz a sokszorozási tényezőt körülbelül 3%-kal csökkenti. 
Kitartott javaslata mellett, mert meg volt győződve arról, 
hogy a reaktivitás megfelelő lesz egy szerény méretű re
aktor működtetéséhez; amellett a vízhűtésű reaktort 
gyorsabban lehetett megépíteni, mint a héliumhűtésűt. 
Arthur Comptonnak tetszett Wigner ötlete, és megbízta 
egy 500 000 kW-os vízhűtésű reaktor tervezésével, amely 
naponta 500 gramm plutóniumot termel csupán 200 
tonna urán felhasználásával. Akkoriban szűkében voltak 
az uránnak, ezért az utóbbi adat lényeges volt. Azután, 
hogy Comptontól megtudta, hogy rendelkezésére áll 200 
tonna urán, Wigner kész volt tervein bizonyos változtatá
sokat végrehajtani; kis csoportjával el is készítette a han
fordi reaktor tervét.

1942 szeptemberében a DuPont vállalat is belépett a 
programba, és Wignerhez hasonlóan ők is úgy látták, 
hogy hűtőközegnek a víz alkalmasabb a héliumnál. Du- 
Pont-ék elfogadták Wigner terveit, és Hanfordban meg
építették az egyenként 250000 kW teljesítményű három 
reaktort (amelyeket eredetileg 500000 kW-ra terveztek).

Nézeteltérések voltak Wigner és a DuPont között az 
irányítás kérdésében. DuPont-ék úgy gondolták, hogy 
övék a felelősség, mert az adott program jóval nagyobb 
méretű, mint amilyennek Wigner eredetileg elgondolta. 
A cég képviselői eleinte kételkedtek Wigner mérnöki 
képességeiben, valószínűleg azért, mert nem tudták, 
hogy Wigner vegyészmérnöki minőségben két évig dol
gozott apja bőrcserző gyárában. Döntőbb volt ennél 
talán az, hogy Wigner vízhűtéses reaktora eredetileg 
kicsiny berendezés lett volna, míg a megvalósítandó
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hatalmas üzem jóval több pénzügyi forrást igényelt, 
mint amennyi a Metallurgiai Laboratórium rendelkezé
sére állt.

A Hanford-reaktor 1944-es beindításának története 
közismert. Az indítás után könnyedén elérte a 30000 kW 
teljesítményt, de utána a láncreakció lassan leállt. Ezzel 
az egész Hanford-program léte bizonytalanná vált, úgy 
tűnt, valamilyen előre nem látott esemény következett 
be. Kiderült, hogy az egyik hasadási termék, a 135Xe 
befogási keresztmetszete óriási: 2,5 m illió barn, azaz 
minden ismert atommagénál nagyobb. A reaktor műkö
dése folyamán a 135Xe felhalmozódik és mérgezi a reak
tort. Szerencsére ennek felezési ideje 9 óra körül van, és 
9-18 óra várakozás után a leállított reaktor regeneráló
dik. John Wheeler, Enrico Fermi és Dale Babcock örök 
érdeme, hogy a teljesítménygörbe változása alapján 
azonosították a „vétkes” xenonizotópot. 50 évig han
goztatták azt az érvelést, hogy „ha a kivitelezést Wigner 
eredeti terveire alapozták volna, elkerülhették volna a 
xenon-problémát". Wigner reaktora henger alakban el
helyezett grafittömbökből állt, amelyben 1500 cső tartal
mazta Compton 200 tonna uránját. A DuPont mérnökei 
javaslatára (az eredeti ötlet valószínűleg Fermié volt) a 
Wigner-féle elrendezés üres sarkaiban még 504 uránnal 
töltött csövet helyeztek el, ezzel megoldották a xenon
problémát. Wigner eredetileg kevesebb alumíniumot 
akart a fűtőelemekbe beépíteni, de elfogadta a mérnö
kök javaslatát, hogy 200 tonna helyett 250 tonna uránt 
használjanak. Még a tervben résztvevő szakemberek 
sem tudták, hogy Compton utasítására Wigner a reak
tort 200 tonna uránra tervezte. Én véletlenül jelen vol
tam, amikor Compton ezt az utasítást kiadta, de az is 
igaz, hogy a DuPont-szakemberek változtatása kifizető
dött, mert tervük alapján a Hanford-reaktor 250 MW tel
jesítménnyel jól működött.

A Hanford-reaktor beindulása után nem sok feladat 
maradt Wigner csoportja számára. Mással kezdtek fog
lalkozni, többek között maga Wigner 37, több reaktortí
pusra vonatkozó (nehézvízzel moderált reaktor, homo
gén-gyors reaktor, léghűtéses kísérleti reaktor, H20-val 
hűtött, dúsított 235U-nal működő kompakt reaktor) tech
nikai szabadalmat nyújtott be; Wigner sziporkázott az 
ötleteivel.

A háború után a Tengerészeméi elhatározták, hogy 
atommeghajtású tengeralattjárókat fejlesztenek ki. Wig
ner közvetlenül nem vett részt a tervben, de tanácsadója 
volt az Argonne Laboratóriumnak, amely Nautilust ter
vezte. Wigner tanácsadóként dolgozott a nehézvizes Sa-

A Nautilus, a világ első atom-tengeralattjárójának vízre bocsátása
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vannah reaktornál is, amelyik a hidrogénbomba kísér
letekhez tríciumot termelt. Feltételezem, hogy a -  Wigner 
és DuPont között a háború idején fennállt -  nézeteltéré
sek ellenére a DuPont-nál nagyra becsülték őt, mint zse
niális fizikust és mérnököt. Wigner visszaemlékezéseiben 
kissé mentegeti őket, megjegyezve, hogy a DuPont Tár
saság félreértette az ő elgondolásait. Tévedett bizonyos 
mértékig, amikor úgy vélte, hogy a vállalat szándékosan 
igyekezett őt kihagyni a tervezésből, mert féltették a há
ború után elérhető hasznot mindenkitől, akinek betekin
tése van az atomenergia-termelésbe.

Az 1947-es évet Wigner az akkor Clinton Laboratóri
umnak, később Oak Ridge Nemzeti Laboratóriumnak 
nevezett intézetben töltötte. Címe szerint kutatási igazga
tó volt, de ténylegesen ő volt az intézet vezetője. Közre
működött az Anyagvizsgáló Reaktor (Materials Testing 
Reaktor, MTR) terveinek kidolgozásában is. Ennek hűtő
közege és neutron-lassító közege is víz volt, a 235U fűtő
anyagot pedig vékony, meghajlított lemezek alakjában 
helyezték bele. A hajlítás szintén Wigner ötlete volt, 
ugyanis egy görbült lemez kevésbé vetemedik, mint egy 
sík. így született meg az eredeti nagyteljesítményű 
(40000 kW) vízhűtéses-moderátoros Anyagvizsgáló Reak
tor. Ez a Nautilus tengeralattjáró reaktora prototípusának 
is tekinthető, amely ugyancsak vízhűtéses-moderátoros 
és lemezalakú 235U fűtőanyaggal működött. A fő különb
ség az volt, hogy az MTR kis nyomáson és szobahőmér
sékleten, a Nautilus nagy nyomáson és magas hőmérsék
leten üzemelt. Az MTR az első olyan berendezés volt, 
amely a vékony lemezeket vízhűtéssel és -moderálással 
kötötte össze.

Röviden vázolom Wigner pályáját azután, hogy bevé
gezte feladatát a Metallurgiai Laboratóriumban. Wigner 
szerette Oak Ridge Clinton Laboratóriumát, amely a Met- 
Lab testvérintézete volt. Szerette az atmoszféráját, a szép 
környezetet, az ott dolgozó fiatal embereket, és elhatá
rozta, hogy azt központi reaktorlaboratóriummá fejleszti 
(Oak Ridge National Laboratory). 1947-ben ő volt az inté
zet kutatási igazgatója. Legfőbb feladatának tekintette az 
Oak Ridge Reaktortechnikai Iskola megalapítását, amely
ben az iparból jött emberek tanultak. Egyik közismert 
hallgatója volt maga Rickover admirális -  akkor még ka
pitány. Goromba ember volt (azt mondtuk róla, hogy a
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gorombaságot hatékony módszerré fejlesztette), ennek 
ellenére különösen nagy munkát végzett a Tengerészet 
nukleáris fejlesztése terén.

Wigner gondolatainak jelentős részét kötötte le az, 
amit ő a nukleáris energia hosszútávú tervének nevezett. 
Több, ismeretterjesztő természettudományos lapokban 
megjelent cikkében fejtette ki, hogy az atomenergia jövő
je főleg attól függ, hogy mennyi uránt tartalmaznak a 
rendelkezésre álló uránércek. Az Egyesült Államokban 
ebben az időben nagyon kevésre, néhány ezer tonnára 
becsülték azt az uránmennyiséget, amelyet még gazdasá
gosan lehet kivonni.

Ha ez igaz volna, akkor az uránra alapozott energiater
melés csak szalmaláng volt; ez a mennyiség egyetlen 
üzem termeléséhez sem lenne elég. És ekkor támadt egy 
új gondolatunk -  a tenyésztés. Később sokan találgatták, 
hogy Ferminek, Szilárdnak, Wignernek vagy a francia 
csoportban von Halban mik tulajdonítható-e az ötlet. 
Wigner és Henry Soddak tervezett meg először minden 
részletében egy nátriummal hűtött tenyésztőreaktort, ők 
ketten szabadalmaztatták a folyékony fémmel hűtött re
aktort is. Wigner azt is kifejtette, hogy ha több uránt talál
nak és főleg, ha megtalálják a módját a gyengébb ércek 
jó hatásfokkal történő feldolgozásának, akkor csökken a 
tenyésztőreaktor iránt mutatott érdeklődés. Korábban 
Richard Garvin és George Charpak jutott arra a követ
keztetésre, hogy ha a tengerben rejlő sok milliárd tonna 
uránt gazdaságosan tudják kitermelni, akkor a tenyésztés 
tervét hosszú időre el lehet halasztani. A következő ötven 
évben még sokat fognak vitatkozni a tenyésztőreaktor 
hívei és azok, akik szerint „minek a tenyésztés, ha a 
gyenge érceket is fel tudjuk dolgozni”.

Összes művei 5. kötetének szerkesztésekor írtam egy 
értékelést Wignerről, ennek idézésével fejezem be gon
dolataimat:

„Meg kell értenünk, hogy az urán problémája ko
runk legkiválóbb elméit foglalkoztatta: Szilárdot, cso
dálatos vízióival, a mindenoldalú, elméleti és kísérlete
ző zseni Fermit, aki először valósította meg a láncreak
ciót és Wignert. Egyedüliek és felülmúlhatatlanok vol
tak. Nem arra kell gondolni, hogy milyen nehéz feladat 
volt ez, hanem arra, hogy milyen könnyen csinálták 
meg. A Chicagóban és Los Alamosban összegyűlt embe
reken kívül valószínűleg más, kevésbé tehetséges embe
reknek is sikerült volna, de vajon képesek lettek volna-e 
azok is két év alatt e lju tn i az első kísérlettől, amelyben 
kiderült, hogy a sokszorozási tényező egynél nagyobb, 
a Hanford-reaktorig és még egy év elteltével az alamo- 
gordoi robbantásig?

Én nem hiszem, annak ellenére, hogy a feladat egyér
telmű volt. Zseniális tudósoknak és mérnököknek kellett 
összefogniuk, hogy ilyen hihetetlenül rövid idő alatt elvé
gezzék. Ezek között a nagy emberek közt Wigner volt az, 
aki tökéletesen járatos volt a magfizikában, a matemati
kai módszerekben, emellett képes volt a technikai részle
teket is áttekinteni, kiváló kémiai ismeretekkel rendelke
zett, de főképpen erős volt a lelkesedése és a felelősségér
zete. Talán az utóbbi volt a legfontosabb. Wigner szemé
lyesen tapasztalta meg, mit jelent a náci Németország, a 
tervet ezért a bürokratikus akadályok és kritika ellenére
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mindenáron végre akarta hajtani. Emellett a cél mellett 
tökéletesen elkötelezte magát. John Wheeler szerint ő az 
az ember -aki mindenre gondolt". Sokszor voltam én is 
ennek a tanúja, például amikor ő, aki megalkotta az 
».Inhomogén Lorentz-csoportok Egységes Reprezentációjá"- 
nak monumentális matematikáját, képes volt végigbön
gészni a Hanford-reaktor tervrajzának minden részletét. 
Olyan biztos volt ítéleteiben, hogy ha hibát talált, azon
nal követelte a kijavítását. ”

Ma, amikor ezeket a sorokat írom, a nukleáris progra
mokra nehéz napok járnak. Igyekszünk mi is mulasztása
inkat másokra hárítani, például a Nukleáris Ellenőrző Bi
zottságra, az atomenergia-ellenes mozgalomra, a médiá
ra. Be kell vallanunk, hogy a mi ténykedésünk sem hiba 
nélküli, egyes műszaki döntéseinknél eljárhattunk volna 
körültekintőbben (például Csernobil esetében).

Remélem, hogy Wigner érdemeiről szóló jelen beszá
molómnak az lesz a haszna, hogy az atomenergiával fog
lalkozó ifjabb nemzedék megérti, hogy Wigner egyike 
volt azoknak, akiknek ők is a vállán állnak; ő mutatta 
meg, hogyan kell a nukleáris műszaki és tudományos 
munkát a legmagasabb szinten művelni. Hogyan ment
hetjük ki az atomenergia ügyét a jelenlegi politikai zsák
utcából? Nincs erre más mód, mint hogy szigorúan tart
suk magunkat ahhoz a magas technikai mércéhez, melyet 
Wigner állított fel.
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Vámos Gábor
Paksi AtomerőműW IGNER JENŐ A PAKSI ATOMERŐMŰBEN

Wigner Jenő nagy előrelátásról tett tanúságot, amikor 
az atomenergia alkalmazásának jövőjét értékelte. 1948-as 
tanulmányában jelezte: „A szél és az olaj nem maradhat
nak hosszú ideig uralkodó tüzelőanyagok. Lehet, hogy 
végül a magenergia lép a helyükbe. ” Már akkor helyesen 
következtetett arra is, hogy „a szállítás fa jtá it illetően 
valószínűleg a nukleáris erővel hajtott hajók esetében 
kerül sor a magenergia első alkalmazására. . . .A mag
energia aligha lehet alkalmas arra a célra, hogy általa 
érjük el rakéta felemelkedését bolygónkról. ” Egy másik 
szerző azon becslését értékelve, mely szerint a magener
gia mintegy 30 év múlva kezdi majd elfoglalni a helyét az 
energiatermelésben, Wigner Jenő a következőt mondta: 
„A 30-as szám nem biztos, de nem valószínű, hogy ez az 
idő öt évnél kevesebb vagy néhány száz évnél több lesz”.

Nos, a cikk megírása után 35 évvel, 1983. október 15- 
én Wigner Jenő feleségével együtt meglátogatta a Paksi 
Atomerőművet. A látogatás során megtekintette a reak
torcsarnokot, a nukleáris főberendezéseket, a vezénylő
termet és az akkoriban még különlegességnek számító 
oktató-szimulátort, amelynek számítógépét a COCOM 
szabályokat megkerülve sikerült összeállítani. „Két dolog 
lepett meg nagyon.” -  mondotta volt Wigner Jenő a láto
gatást követően Marx Györgynek. „Az egyik, hogy itt a 
biztonságra mennyire ügyelnek. A másik, hogy az erőmű 
méretei milyen nagyok.’’Wigner Jenő helyesen látta meg 
az orosz tervezés előnyét, a nagy biztonsági tartalékok 
beépítését, ami talán ésszerűtlenül túlméretezett, robusz
tus, de később megbízhatóan üzemelő és könnyen kar
bantartható berendezésekhez vezetett. A Magyarországon 
orosz tervek alapján épülő atomerőmű létesítői és későb
bi üzemeltetői ötvözték a megbízható orosz gépészeti 
berendezéseket a korszerű nyugati irányítástechnikával 
és a minőségre törekvő, lelkiismeretes magyar munkával.

Ezen cikk szerzőjének -  aki annak idején ügyeletes 
mérnöki beosztásban dolgozott -  abban a megtisztelte
tésben volt része, hogy Wigner Jenő kísérője lehetett a 
blokkvezénylőben. A blokkvezénylő megtekintése során 
Wigner Jenőt nagyon érdekelték a részletek. „Megbocsát, 
ha kérdezek?” -  szakította félbe szerényen kísérőjét, és 
aprólékos magyarázatot kért az információs számítógép 
kijelzőjén látható paraméterekről.

Elkötelezetten kiállt az atomerőművek biztonsága mel
lett: „Amerikában már 833 reaktorév tapasztalat van. Ed
dig egy fé l baleset történt, ami miatt kiürítettek egy várost 
feleslegesen. Autószerencsétlenségben egyetlen év alatt 35 
ezer ember hal meg Amerikában. Nevetséges az atomerő
művek ellen szólni... ” Megnyugodva tapasztalta, hogy a 
paksi atomerőmű reaktorai a legújabb generációs sorozat
hoz tartoznak, amelynek tervezői megoldásai a feltételezett 
üzemzavarok és tranziensek körét tekintve a nyugati nyo
mottvizes atomerőművekével egyenértékűek. Magyaror
szág számára az 1980-as évek elején nagyon fontos volt, 
hogy ezt a megítélést a nyugati szakmai világ által elismert

Előadás a Magyar Tudományos Akadémián (2002. november 8.)

szakemberek, mint Wigner Jenő, Alvin Weinberg és Teller 
Ede is elfogadják és kinyilatkoztassák. Érdekes módon a 
Paksi Atomerőmű megítélését a laikus magyar közvéle
mény szemében is kedvezően befolyásolta a tudomány 
magyar származású nagy öregjeinek támogató nyilatkozata.

A Paksi Atomerőmű biztonságát illetően el kell ismer
nünk, hogy az alkalmazott legmodernebb biztonsági elvek 
ellenére a műszaki megoldások bizonyos részleteinél a 
biztonság növelésére volt szükség. 1986-ban, miközben az 
építési munkák még folyamatban voltak, a Szovjet Kor
mánytól javaslatokat kaptunk azon biztonságnövelési in
tézkedésekre vonatkozóan, amelyekről úgy gondolták, 
hogy helyes lenne végrehajtani. Megvizsgáltuk az 1979-ben 
Three Mile Island reaktorának zónaolvadásához vezető 
körülményeket annak érdekében, hogy meghatározzuk, 
mit kellene Pakson tenni a hasonló helyzetek elkerülésére. 
(Az 1986. évi csernobili balesetből levont tanulságok in
kább az atomerőmű üzemeltetésének szervezeti és emberi 
tényezőivel voltak összefüggésben, mint a tervezési megol
dásokkal.) Ahogy a biztonságnövelés tételeinek listája nö
vekedett, és nőtt a finanszírozás igénye, nyilvánvalóvá vált, 
hogy elkerülhetetlen a különböző tételek között a prioritás 
meghatározása. Ebben az irányban az első lépés az Ad
vanced General New Evaluation of Safety (AGNES) prog
ram volt, amit az Országos Atomenergia Bizottság indított 
el 1991-ben. A Paksi Atomerőmű biztonságnövelési prog
ramja hivatalosan 1993-ban vált jogerőssé, amikor a ma
gyar nukleáris törvényhozás bevezette a nukleáris blokkok 
átfogó időszakos biztonsági újraértékelésének gondolatát. 
1996-ban a magyar Parlament elfogadta az új atomenergia 
törvényt, amely előírja a biztonság tízévenkénti átfogó érté
kelését, és ezzel párhuzamosan ugyanarra a tízéves idő
szakra korlátozza az üzemeltetési engedély érvényességét. 
A következő tíz évre vonatkozóan az engedély megújításá
nak feltétele az előző felülvizsgálat biztonságnövelésre 
vonatkozó ajánlásainak teljesítése. Ezek az erőfeszítések 
egy biztonságnövelési programhoz vezettek, amely 1996. 
és 2002. között került végrehajtásra. Ez a program 250 mil
lió USD értékű befektetést igényelt, amely a Paksi Atom
erőműben termelt villamos energia árának egyik összete
vőjéből, az értékcsökkenésből került finanszírozásra. A 
program fő területei a következők voltak: földrengésálló
ság növelése, a lokalizációs torony működésének kísérleti 
igazolása, a biztonságot érintő irányítástechnikai rendsze
rek rekonstrukciója -  beleértve a reaktorvédelmet is -  és 
számos más olyan intézkedés, amely az eredeti terv felté
telezésein kívüli események és helyzetek kezelésére irá
nyult. Ezen program befejezését követően „a  paksi atom
erőmű biztonsága jó l összemérhető a hasonló korú nyu
gat-európai erőművek biztonságával” - hangzik a Nyugat- 
Európai Nukleáris Hatóságok Szövetsége (WENRA) jelenté
sének megállapítása. Ugyanezt a megállapítást erősítette 
meg az Európai Unió bővítésével összefüggésben a nukle
áris biztonságról készült EU-jelentés is, amit az atomener
giával kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó munkacsoport 
(Working Party on Atomic Questions) készített.
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Pónya József vezérigazgatóval és helyettesével, Szabó Józseffel

Úgy gondolom, hogy a biztonság folyamatos növelé
sére irányuló szemléletmódot Wigner Jenő nagyra érté
kelné. „Nagyon boldog voltam közietek. Vigyázzatok ma
gatokra, erre az o r s z á g r a . ezek voltak búcsúszavai 
paksi látogatásának végén, 1983-ban.

Wigner Jenő és az atomenergetikához kapcsolódó 
területen működő többi nagy magyar származású tudós 
személyiségek emlékére a Paksi Atomerőmű emlékpar
kot hozott létre a Tájékoztató- és Látogató-Központ be
járatánál. A következő tudósok mellszobrai láthatók -  
egymással mintegy „beszélgetve” : Hevesy György, a ra
dioaktív nyomjelzés felfedezője, Neumann János, a 20. 
század legnagyobb matematikusa, az elektronikus szá

Marx Györggyel a Paksi Atomerőműben

mítógép atyja. Szilárd Leó, a neutron-láncreakció elmé
letének kidolgozója és az első atomreaktor szabadal- 
maztatója; Teller Ede, a termonukleáris fúzió elméleté
nek kidolgozója, Wigner Jenő, a magkutatásban kvan
tummechanika alkalmazója és a vízhűtéses atomreaktor 
megalkotója.

A Paksi Atomerőmű és a Magyar Tudományos Aka
démia közösen létrehozta a „Wigner Jenő Díj”-at, me
lyet olyan műszaki szakembernek és tudósok ítélnek 
oda, aki a magyar nukleáris fizika és atomenergia ter
melés területén végzett tevékenységével maradandót 
alkot. A Díj minden évben a Magyar Tudomány Napján 
kerül átadásra.

EMLÉKEIM W IGNER JENŐRŐL John Archibald Wheeler
Princetoni Egyetem

Az Amerikai Fizikai Társaságnak az új-mexikói Albu- 
querque-ben, 2002. áprilisban tartott konferenciáján 
John Wheeler beszélt Wigner Jenőnek a mérés kvantum- 
mechanikában játszott szerepéről. Wignert elsősorban az 
érdekelte, hogy a tudat előfeltétele-e annak, am it Niels 
Bohr az „irreverzibilis erősítésnek”, a kvantummechani
kai bizonytalanság klasszikus bizonyosságba való átfor
dulásának nevezett. Wigner 1960-ig kitartott nézete mel
lett, hogy az emberi tudatnak szerepe van a valóság ki
alakításában, sőt azt is felvetette, hogy a tudat az egyet
len igazi valóság, a rajtunk kívüli f iz ika i világ csupán 
emberi elképzelés. Ezt az álláspontot Wheeler nem fogad
ta el, azzal érvelt, hogy mérésre (észlelésre) élettelen dol
gok is képesek. Wheeler nézetei valószínűleg fokozatosan 
hatottak Wigner gondolkodására, mert a hetvenes és 
nyolcvanas években már nem hangsúlyozta a tudat sze
repét. Megfordítva: Wigner is hatással volt Wheeler későb
bi nézeteire, amelyek a megfigyelőnek az Univerzum fo r
málásában játszott szerepére vonatkoznak.

Előadás az Amerikai Fizikai Társaság Wigner centenáriumi ülésén, 
Albuquerque, 2002. április 21. Fordította Menczel György.

A sok évig tartó beszélgetéseik során Wigner és Wheeler 
ismételten visszatért a mérés szerepére. Wheeler és Woj- 
ciech Zurek 1983-ban megjelent „Kvantumelmélet és mé
rés” című könyvében Wignernek három cikke van: „Meg
jegyzések a szellem és a test kérdéséhez” (1961, 1967), „A 
mérés problémája” (1963, 1967) és „A kvantummechani
ka értelmezése” (1976, javított változatban 1981).

Albuquerqueben Wheeler jegyzetek nélkül beszélt. Az 
itt következő szöveg nem Wignernek a kvantummechani
ka és a mérés kapcsolatára vonatkozó változó nézeteinek 
tárgyalása, inkább visszaemlékezés egy 1938-tól 1995-ig, 
Wigner haláláig tartó személyes barátságra.

(Kenneth Ford bevezető szavai)

Mindenki, akinek az életére nagy hatással voltak olyan 
kiváló magyarok, mint Eötvös, Hevesy, Szilárd, Neu
mann, Teller és Wigner Jenő, a fülét hegyezi, amikor azt 
a régi mesét hallja, hogy a Föld nevű bolygónak megszál
lását már régen előkészítették, és Közép-Európában még 
a középkor előtt igen magas intelligenciájú emberek 
szálltak földre azért, hogy ha utasítás érkezik a galaxis
ból, akkor végrehajtsák a hatalomátvételt.
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Wigner Jenő háza Princetonban

Már fiatal koromban olyan szerencsés voltam, hogy 
megismerkedhettem néhány ilyen „földön kívüli” ember
rel. Wigner Jenővel először 1933-ban találkoztam Prince
tonban. A doktorátusom után huszonhárom évesen Kop
penhágában nézhettem Hevesy Györgyöt, amint lelkesen 
itta a nehézvizet minden káros utóhatás nélkül, majd 
Angliában szoros barátságba kerültem Teller Edével és 
ifjú feleségével, Micive 1. Neumann Jánossal és Szilárd 
Leóval kötött barátságom ekkor még a jövő titkai közé 
tartozott.

Európában Hitler valami olyat csinált, amit a független 
gondolkodók számára a fizikusok „taszító potenciálnak” 
neveznek, ezzel szemben az újonnan alapított amerikai 
Princetoni Haladó Tudományok Intézete számukra „von
zó potenciálként” működött. Abraham Flexner, az inté
zet nagy távlatokban gondolkozó igazgatója két magyar 
tudóst hívott meg, Neumann Jánost és Wigner Jenőt, egy 
éves, két személyre szóló szerződéssel mert erre csak 
egyetlen státusza volt. Wigner -  látva az „írást a falon” -  
az év leteltével elfogadta Gregory Breit meghívását a Wis- 
consini Egyetemre. Együttműködésük terméke a híres 
Breit-Wigner-formula, amely a magreakciók valószínűsé
gét adja meg a rezonanciaenergia közvetlen közelében, 
és amely kaput nyitott a magfizika fejlődéséhez. A Prin
cetoni Haladó Tudományok Intézete nem akart sok ener
giát fektetni a magfizikába, de a Princetoni Egyetem Fizi
kai Intézetében ezt a témát nagyon fontosnak tartották. 
Ezért Wigner Jenőt visszacsalogatták Wisconsinból a 
princetoni közösségbe.

Még a Wisconsini Állam Madison városába történt el
utazása előtt, Princetonban bemutattak Wignernek. 1933 
októberében, amikor én Gregory Breit munkatársa vol
tam New Yorkban, Wigner telefonált Breitnek és közölte, 
hogy Einstein Princetonban fog letelepedni. Másnap dél
után előadást tart, de nem fogják meghirdetni, mert nem 
szeretnének tömegeket. Breittel egyórás vonatozás után 
érkeztünk meg, akkor találkoztunk először Einsteinnel és 
Wignerrel. 1938 végén én is a Princetoni Egyetemen kö
töttem ki, jobban megismertem Wignert és életre szóló 
barátságot kötöttünk.

1939 elején Niels Bohr és én minden energiánkat a 
maghasadás megértésére fordítottuk. Wigner ekkor a 
Princetoni Egyetemen a „Fine Hall”-ban azt a kandallós

Utolsó munkanapja Fine Hallban, 1968.

sarokszobát foglalta el, amely korábban Einsteiné volt. 
A szomszédos szobában dolgozott Bohr, az én szobám 
a földszinten volt. Akkor -  és később még sok évti
zeden keresztül -  bőven volt alkalmam fizikáról be
szélgetni Wignerrel, ezeken a beszélgetéseken sok min
den megvilágosodott előttem. Érdekes, hogy nem volt 
közös publikációnk, habár órákon keresztül tárgyaltunk 
sok mindenről, a maghasadástól kezdve az egyetemi 
ügyeken keresztül a kvantummechanika legmélyebb 
problémáig.

Beszélgetéseink folytatódtak a világháború alatt és 
utána Princetonban, Chicagóban, a világ legkülönbö
zőbb pontjain rendezett konferenciákon, de a legtöbbet 
természetesn Princetonban. Sokat foglalkoztunk a Co
lumbia folyó melletti Hanfordban a DuPont által építen
dő, plutóniumot termelő reaktor kérdéseivel: Hogyan 
lehet a reaktort szabályozni? Milyen legyen a hűtése? 
Hogyan kerülhető el a reaktorszerkezet, a grafittömbök 
felváltva történő hűtése és melegítése következtében 
bekövetkező katasztrofális károsodása? Hogyan építsük 
újjá a háború után a Princetoni Egyetem általunk na
gyon szeretett Fizikai Intézetét? Hogyan tartsuk meg az 
intézet legkiválóbb tagjait és tegyük kellemessé a mun
kájukat? Kit keressünk a kondenzált anyagok fizikája 
részlegének élére? Hogyan értelmezzük David Bohm 
kvantumfizikai gondolatait? Az atomháború reális bekö
vetkeztét latolgatva, azon gondolkodtunk, hogyan sür
gessük az olyan óvóhelyek építését Amerikában, ame
lyekben az emberek túlélhetnek egy termonukleáris tá
madást?

Ha most együtt sétálhatnánk Wigner Jenővel -  ahogy 
azt annyiszor megtettük -  a Palmer Laboratóriumtól a 
Jadwin Halihoz vezető úton hazáig, m it kérdeznék tőle 
ez alatt az értékes fél óra alatt? Azt hiszem megkérdez
ném, hogy van-e titokzatosabb -  és fontosabb -  dolog 
az egész fizikában, mint a kvantumelmélet? Létezik-e 
egy mélyebb elv, amely ezt is irányítja, és amely uralko
dik fizikai világunkon? És hát Jenő! Elfogadnád-e most 
már, hogy a számlálók beütésszámának vagy a foto
emulzió szemcséi feketedésének semmi köze sincs a mi 
tudatunkhoz?

Az utánunk jövők majd megválaszolják ezeket a kér
déseket.
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DOKUMENTUM

HOGYAN LETTEM FIZIKUS?
1983. november 12., Magyar Klub, Philadelphia

1983 szeptemberétől hosszabb ideig dolgoztam ven
dégkutatóként Stanley A. Plotkin laboratóriumában, a 
philadelphiai Wistar Intézetben, amely az első független 
amerikai orvos-biológiai kutatóhelyként jö tt létre a 19- 
század végén. Ennek köszönhetem, hogy eljutottam a 
philadelphiai Magyar Klub egyik rendezvényére, ahol 
Wigner Jenő tartott előadást pályafutásáról, szakmai 

fejlődéséről. Az előadó szerénysége, az előadás közvetlen 
stílusa lehetővé tette, hogy egy személyes beszélgetés után 
megkérjem Wigner Jenőt az elhangzottak leírására. A 
kézirat pár héten belül megérkezett. A szöveg üzenete -  
többek között a „totális specializálódás” elvetéséről -  a 
mai napig aktuális, és a szerző szándékának megfelelő
en támpontot adhat a fiatalok, az újabb tudósgeneráci
ók számára.

Hudecz Ferenc, ELTE

Nemcsak erről fogok beszélni, arról is, mit tettem mint 
fizikus, hogyan fejlődött és hogyan hatott reám a fizika 
fejlődése. Elbeszélésem egy kis epizóddal kezdem, ami 
17 éves koromra nyúlik vissza.

Amikor 17 éves voltam, jó apám megkérdezte: mi 
akarok lenni, amikor felnövök. Egy kis gondolkodás 
után bevallottam: Jó Apám, ha őszinte vagyok, beval
lom, tudományos pályára szeretnék lépni, és ha lehet, 
fiz ikus  szeretnék lenni. Azt hiszem, jó apám várta ezt a 
választ és megkérdezte: Fiam, m it gondolsz, hány f iz i 
kus alkalmazott él az országunkban? Megint egy kis 
gondolkodás után, úgy éreztem, azt kell mondanom 
„Négy”. Erre apám megkérdezte: Gondolod, megkapod 
a négy állás egyikét? így elhatároztuk, hogy ha továbbra 
is tanulni megyek, nem a fizikusi, hanem a vegyészmér
nöki pályára készülök.

így az érettségim után egy évet a budapesti Műegye
tem hallgatójaként, utána három és fél évet Berlinben, a 
Technische Hochschule diákjaként töltöttem. A buda
pesti tanulgatás nem volt túl érdekes, a berlini sok új 
ismeretet szerzett. Főleg anorganikus kémiát tanultam, 
nem mérnöki ismeretet. Az anorganikus kémia tanára, 
K.A. Hofmann nagyszerű előadó volt, az előadását min
den alkalommal jó pár érdekes kísérlet kísérte. De a 
legtöbb anorganikus kémiát a laboratóriumban tanul
tam, mint analitikai kémiát, azt gondolom talán 50 
anyag összetételét kellett meghatároznom. De az orga
nikus kémia tanárának előadásai is érdekesek voltak és 
tőle is sokat tanultam. A Technische Hochschule főleg 
az absztrakt kémia tudását adta át, nem mérnöki képes-

Wigner Jenő írásának hasonmás kiadását megtalálják a Magyar Tudo
mány 2002. novemberi számának mellékleteként.

ségeket. Három és fél év alatt sokat tanultam. De, be 
kell vallanom, minden csütörtökön elmentem az egye
temre, a fizikai kollokviumra. Három vagy négy előadás 
volt minden alkalommal, és az előadók nem a saját dol
gozatukról számoltak be. A témákat, azaz a dolgozatot, 
amiről beszámolt az előadó, Max von Laue választotta, 
és ő választotta az előadót is azok közül, akik az elő
adásra vállalkoztak.

A kollokviumok nagyon érdekesen voltak és sok 
akkor modern fizikát tanultam, segítségükkel, főleg 
kvantumelméletet, és a hallgatóság is érdekes volt. Ein
stein, Planck, Nernst, von Laue és még több híres tanár 
ült az első sorban, valamint 30 deák és asszisztens hát
rább velem együtt. Planck csak egyszer beszélt -  egy 
másik Planck dolgozatáról számolt be. Einstein sokszor 
tett fel kérdéseket, és a válaszok sokat segítettek az elő
adás megértéséhez. A Bose-statisztikáról ő maga adott 
elő -  nagyon mellette volt.

De talán elmondok valamit az akkori fizikáról. A két 
elmélet, amelyek az érdeklődés középpontját képezték 
a relativitáselmélet és a kvantumelmélet voltak. Az 
utóbbi még az előbbit is túlszárnyalta -  sok, sok alkal
mazása volt. De az is világos volt, hogy tele volt ellent
mondásokkal. Ha a fény kvantumokból, azaz részecs
kékből áll, hogyan lehet interferencia olyan két sugár 
között, melyek két egymástól elválasztott lyukon men
nek át? És sok hasonló esemény vált ismeretessé, na
gyon sok. Nekem az volt az érzésem, hogy talán az em
ber nem elég okos ahhoz, hogy a mikroszkopikus, tehát 
atomi világot és eseményeket leírja. Tudat alatt azt érez
tem, hogy sok tudósnak hasonló félelme van -  ez talán 
nem meglepő, hiszen Darw in  szerint állatok vagyunk, 
és egy kutya még a szorzás szabályait sem tudja megér
teni. A mi megértési képességünknek is bizonnyal van 
határa. És talán van. Pár év előtt a sógorom, Dirac mon
dotta, hogy őneki hasonló félelmei voltak -  és beval
lom, nekem most is vannak, de nem a fizika, hanem az 
élettudomány területén.

Nem könnyű leírni az akkori fizika helyzetét. A leg
több kísérleti eredmény nem lepett meg mindnyájunkat 
úgy, ahogy a legtöbb emberi viselkedés sem lep meg 
bennünket. De ezekre nem volt olyan átható egyszerű és 
világos leírás, mint amilyet a klasszikus mechanika adott 
a legtöbb makroszkopikus folyamatra.

De talán ne süllyedjek bele túlságosan ebbe a félig 
filozófiai kérdésbe. Inkább bevallom, hogy a doktori 
disszertációm -  Polányi Mihály felügyelete alatt -  csak 
látszólag volt kémia területén. Kémiai reakciók gyorsasá
ga volt a címe, de a tartalma nagyon fizikai volt. A dolgo
zatom a statisztikus mechanika alapján képleteket adott
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az asszociációs és disszociációs reakciók sebességére, és 
a képletek az idők folyamán helyesnek bizonyultak, 
noha sok vad hipotézist kellett bevezetni, mint például a 
forgási momentum állandóságának megsértését. De ha 
őszinte vagyok, néha büszkének érzem magam, hogy a 
helyes megoldást megtaláltam, noha az nyilván nem kö
vetkezett a fizika akkori elméletéből -  valóban Born és 
Franck, két Nobel-díjas, azt állította, hogy az asszociációs 
reakció lehetetlen. Persze, ez a dolgozatom nincs a litera- 
túrában, mert nagyrészt találgatáson alapszik, de ilyen ta
lálgatás karakterisztikus volt az akkori atomfizikában.

Talán túl sokat beszéltem máris az akkori fizikáról. De 
érdekes annak a története és természete abból az időből 
is, amikor beleszerettem. De miután megkaptam a ve
gyészmérnöki doktori címet 1925-ben, visszatértem Ma

gyarországra és állást 
kaptam a bőrgyárban, 
ahol az apám is dolgo
zott, azt mondhatom, 
hogy igazgató. Az állás 
jó volt és aránylag ér
dekes, de a fizika to
vábbra is jobban érde
kelt. Félig-meddig ti
tokban előfizettem a 
Zeitschrift fü r  Physik- 
re és érdeklődéssel ol
vastam esténként. Va
lamint két évi vegyész- 
mérnöki alkalmazás 
után találtam benne 
egy cikket, Bornnak 
és Jordánnak ma híres 
cikkét, ami meggyő
zött arról, hogy az em
ber meg fogja érteni 
az atomok szerkezetét, 
hogy az atomfizika 
nem marad örök rej
tély az emberiség szá
mára. A cikk Heisen
berg egy előbbi cikkén 
alapult, amit azonban 
nyilván elmulasztot
tam elolvasni -  a fizi
kai cikkek már akkor 
is igen számosak vol
tak. De Heisenberg 
ötlete igazán nagysze
rű volt, azt mondotta, 
hogy mivel az elekt
ronok helyzetét az 
atomokban, valamint 
mozgási sebességüket, 
nem lehet megfigyelni 
és kísérletileg megálla
pítani, az elmélet ne 
tartalmazza ezeket az 
adatokat, hanem csak 
azokat, amelyek kísér

letileg megállapíthatóak. Ez pozitivista filozófia jele. És 
már Heisenberg eredeti dolgozata provokált egyenlete
ket, amelyek az energianívókat és az átmeneti valószí
nűségeket meghatározzák. A Born-Jordan-cikk ezeket az 
egyenleteket még konkrétabbá tette és azt is valószínűvé 
tette, hogy az egyenletek által adott nagyságok, az ener
giahívók és az átmeneti valószínűségek, helyesen követ
keznek az egyenleteikből. Dolgozatuk engem is meggyő
zött. Meg is lepett, hogy az ember elég okos és ügyes 
ahhoz, hogy a kísérletileg megállapítható nagyságokat -  
mint mondom, energianívókat és átmeneti valószínűsé
geket -  egyszerű matematikai képletek alapján leírja. Ez 
nagyszerű meglepetés volt számomra és meggyőzött, 
hogy az ember okosabb és ügyesebb, mint amilyen ké
pességek birtokossága világos volt előttem.
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Még egy csoda. Valami két héttel, miután olvastam a 
Born-Jordan-cikket, és az elragadtatottság után, amit ez 
okozott, egy újabb elragadtatás és meglepetés ért el. Egy 
levelet kaptam Berlinből, ami egy fizikai állást ajánlott 
fel, az ottani műegyetem új elméleti fizikai tanárának 
asszisztensi állását. Nincs erre semmi bizonyítékom, de 
meg vagyok győződve, hogy Polányi tanácsolta, az új 
elméleti fizikai tanárnak, Becker Ricbardnak, hogy 
engem válasszon asszisztenséül. Nem vagyok biztos, 
hogy elfogadtam volna-e az állást, ha nem olvastam 
volna a Born-Jordan-cikket, de olvastam, és az megvilá
gította számomra azt, hogy az elméleti fizika egy új nagy
szerű fejlődés előtt áll, és hogy nagyon érdekes lesz 
abban részt venni. Az egyenes fizetés, amit ajánlottak, 
rémmód alacsony volt -  havi 100 dollárnál sokkal, sokkal 
kevesebb -  de gondoltam, legalább egy ideig szerényen 
fogok élni, és talán az édesapám is támogatni fog. Az 
édesapám persze nem nagyon helyeselte, hogy elha
gyom a gyárat, ahol ő is dolgozott, de nem nagyon hibáz
tatott, hogy elfogadtam a berlini állást -  talán látta, hogy 
a vegyészmérnöki állás nem elégíti ki érdeklődésemet 
annyira, mint ahogy azt egy fizikai állástól reméltem. És 
ez be is következett.

Berlinben először egy pár hónapig Weissenberg 
asszisztense voltam — ő proponált egy problémát, amit 
meg is oldottam. De a megoldás túl könnyű volt, úgy 
hogy azt nem publikálták. De a probléma -  a kristály- 
szerkezetre vonatkozott -  felélesztette érdeklődésemet a 
szimmetriaelvek iránt, és ennek sok jó hatása volt.

Amikor az igazi asszisztensi állást elfoglaltam, sok 
nagyszerű dolgozat jelent meg a kvantumelmélet nép
szerűsítése és csodálatos további fejlesztése irányában. 
A fizikusok tudják, miről beszélek -  Sebrődinger úgyne
vezett második egyenlete csodálatosan kiterjesztette a 
Born-Jordan-megfigyelés alkalmazhatóságát -  az úgy
nevezett első egyenlete helyettesítette azt. Nemcsak 
helyettesítette, érdekesebben és élelmesebben formu- 
lázta. Az új egyenletek megtanulása és a sok új alkalma
zása persze sok időt vett igénybe, de segített engem is 
új alkalmazásokat találni és a szimmetria iránti érdeklő
désemet is táplálta.

Nemcsak az eleven érdeklődésem, Neumann János 
tanácsa is sokat segített. Megoldottam egy problémát, 
amire Heisenberg mutatott rá, és amire ő egy részben 
helytelen választ adott. Neumann, amikor mutattam 
neki a helyes megoldást, két-három és talán négy ré
szecskére is, rámutatott egy dolgozatra (Frobenius és 
Schnur), ami az általános megoldást nagyszerűen előse
gítette és az érdeklődésemet jó pár évre uralta. Több 
fontos eredmény megszerzésére képesített. Talán eláru
lom, hogy hálából később három dolgozatot, amit én 
alkottam, de amit ő is képes lett volna alkotni, együtt 
publikáltunk.

Ez az alkalmazása a Frobenius-Schnur-dolgozatnak, 
a csoportelmélet egy nagyszerű eredményének, sokakat 
meglepett. Schrödinger nem szerette -  azt mondotta, 
hogy jó volna a csoportelmélet pestisét kiküszöbölni. 
De Sommerfeld, Heisenberg eredeti tanárja, helyette a 
csoportelmélet alkalmazását a kvantummechanika to
vábbfejlesztésére és egyenletek következményeinek

levezetésére ő javasolta a göttingeni egyetemnek, hogy 
ajánlják fel nekem Hilbert asszisztensének állását egy 
évre és ezt a meghívást örömmel elfogadtam. Göttin- 
genben megismertem Hilbertet -  a jelen század talán 
legnagyobb matematikusát -  Bornt, Jordánt és sok mást. 
Nagyszerű év volt.

Amikor visszatértem Berlinbe, kineveztek magánta
nárnak és ez befejezi annak történetét, hogyan lettem 
fizikus. De talán elmondom, hogy Berlinben Max von 
Laue rábeszélte Vieweg kiadót, hogy publikáljon egy 
könyvet a csoportelmélet szerepéről a kvantummecha
nikában -  én írtam a könyvet. Amikor beküldöttem az 
úgynevezett kéziratot, küldöttek 2100 márkát, azaz 500 
dollárt. Ez persze nagy meglepetés volt. De még na
gyobb meglepetés volt a sürgöny, amit pár nappal ké
sőbb kaptam Princetonból. Meghívtak egy fél évre láto
gató tanárnak olyan magas fizetéssel, hogy meg voltam 
győződve, a sürgöny téves. De Neumann János ugyan
azt az ajánlatot kapta sürgönyben, és így ez meggyőzött 
minket, hogy az ajánlat valóban meglepően kedvező 
volt és idejöttünk.

Még egy megjegyzés: Talán azt az impressziót keltet
tem, hogy hiba volt vegyészmérnökséget tanulnom. Nem 
volt! Mint maguk között többen tudják, a világháború 
alatt részt vettem az atomenergia vállalatban -  féltünk, 
hogy Hitler emberei hozzák létre az atombombát. Mi -  
valami hatan voltunk -  a Hanfordi reaktort terveztük, 
amit a mi terveink alapján a DuPont társaság épített. így 
annak a vállalatnak az embereivel -  többnyire szintén 
vegyészmérnökökkel -  szoros összeköttetésbe léptünk. 
Ez számomra különösen érdekes volt, mert így megtud
tam, hogy az itteni vegyészmérnökképzés egészen más, 
mint az Németországban volt, ahol én tanultam. A Du
Pont mérnökök tudták, hogy lehet ezt meg azt beszerez
ni, melyik vállalat gyártja a különböző árukat, de abszt
rakt kémiát sokkal kevesebbet ismerték, mint én. És ez 
jóvá tette az én kémiai mérnöki tanulásomat -  több sú
lyos hibát követtek volna el, ha én nem óvtam volna 
őket. Többek között nátrium-bikarbonátot akartak a hű
tővízhez adni, hogy ne marja meg az alumíniumcsöveket, 
amikor a hűtővíz folyik. De a sugárzás által létrehozott 
hidrogénperoxid redukálná a bikarbonátot és az csapa
dékot hozna létre, ami az uránoszlopokra rakódna és 
nagyon csökkentené a meleg folyását belőlük, pedig ez 
az a víznek feladata. így lebeszéltem őket, mert mint ve
gyészmérnök ezt a bajt előreláthattam, ha beteszik a bi
karbonátot, és ez jó volt. így és más hasonló módokon a 
vegyészmérnöki tudásom hasznos volt -  jó volt végered
ményképpen ezen és más alkalmakkal, hogy tudtam ké
miát -  az apám tanácsa, hogy vegyészmérnökséget tanul
jak végeredményképpen hasznos volt -  ezen és több más 
alkalommal is. Ezekből is hálás lehetek iránta, és voltam 
is és őrzöm emlékét.

Talán még megjegyzem, hogy nagyon általánosan úgy 
hiszem, hogy jó és hasznos, ha nem specializálódunk 
teljesen, még csak fizikára sem, hanem ismerünk leg
alább két, legalább két tárgyat. Ez sok bajt eliminálhat 
egy nagyobb vállalkozásban. Remélem, maguk is követ
nek hasonló példákat és hasznosaknak találják a nem 
totális specializálódást. Remélem!
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W IGNER SZEME M IN D EN T LAT
Ötven éves a leptontö ltés megmaradásának törvénye

Az elméleti magfizikusok feladata az, hogy a kí
sérleti magkutatás által összegyűjtött mérési eredmé
nyek sokaságában rendszert, összefüggéseket ismer
jenek fel, így következtetni tudjanak a mag szerkeze
tére. Wigner Jenő ezt megtette, azonban ő ennél is 
többet tett. A kollégák által írt cikkek sokaságában is 
értékelt. Nagy tekintélye volt a fizikusok körében; 
publikálás előtt számosán fordultak hozzá bírálatért, 
tanácsért. Maga Wigner Einsteint és Schrödingerl 
nevezte meg, mint olyanokat., akiktől ő Berlinben 
sokat tanult: nem tényeket, hanem a dolgok lénye
gét, a lelkesedést, a megértés módját. Hasonló szere
pet játszott kollégái körében Princetonban Wigner.

Wigner Jenőnek kiváló érzéke volt ahhoz, hogy a 
tudományos gondolatok között meglássa az újat, az 
értékeset. Azt is tudta, hol kell keresni a cikkek gyé
mántrögeit, hol lehet megtalálni a gondolat-folya
mok forrásait. Ezért olvasta a Magyar Tudományos 
Akadémia fizikai folyóiratát, az Acta Physical is. 
Sorra fel is fedezte a következő tanulmányokat:

1. G . M a r x : Die Wechelwirkung der Elementar
teilchen und die Erhaltungssätze -  Acta Physica 3/3 
(1953) 55-58 -  Ez az írás tartalmazza a leptontöltés- 
megmaradás első megfogalmazását. A cikk beküldé
sének időpontja: 1952. december 10.

2. G. MARX: Erhaltung der Ferm ionladung- Zeit
schrift für Naturforschung 9A (1954) 1051 -  Maga 
Wigner így hivatkozik Marx György ezen írásaira a 
„Symmetries and Reflections” (Indiana University 
Press, 1967) című könyvének „Symmetry and Con
servation Laws” fejezetében (25-26. oldal): „First, so 
far, the conservation laws in  question15 could not be 
deduced from  the symmetry properties o f these inter
actions, and it  is unlikely that they can be deduced 
from  them'6. ”
,,'5. .. The conservation law fo r  leptons was proposed 
by G. M arx in  Acta Phys. Flung., 3, 55 (1953), also 
A.B. Zeldovitch, Doki. Akad. Nauk USSR, 91, 1317
(1953) , and E.J. Konopinski and H.M. Mahmoud, 
Phys. Rev, 92, 1045 (1953).
16... Concerning the conservation o f  lepton members, 
see G. Marx, Zs. Naturforsch, 9a, 1051 (1954).”

A „Szimmetriák és reflexiók” magyar nyelvű ki
adás lábjegyzetében is hivatkozik az Acta Physica 
Hungarica és a Zeitschrift f ü r  Naturforschung cik
keire: „A leptonmegmaradás törvényét M arx György 
javasolta.” Az Acta-cikkre Wigner még a következő 
helyeken hivatkozik: Proc. Nat. Acad. Sei. USA 51
(1954) 956; Proc. Nat. Acad. Sei. USA 64 (1956) 51; 
Physics 7cW«y(March 1964), Uspehi Fizitsheski Nauk 
83 (1964) 729.

Ha már felsorolásnál tartunk, ide írjuk Zeldovitch 
(1) és Pontecorvo hivatkozásait (2-5): 1) Doki. Ak. Na
uk USSR 108 (1956) 236; 2) Proc. Neutrino 80, Ericc.; 
3) /  Physique 43 (1982) 221; 4) Usp. Fiz. Nauk. 141 
(1983) 675; 5) Fizikai Szemle 30 (1980) 444.

Marxnak a Zeitschrift f ü r  Naturforschungban 
közölt írását Wigner még az Uspehi Fizicseszki Nauk 
83 (1964) 729. oldalán és a Physics Today 17 (1964) 
31. oldalán idézi. Zeldovitch az Usp. Fiz. Nauk 69 
(1956) З69. oldalán hivatkozik Marx fenti írására. A 
kétkedők megnyugtatására, a Marx-tisztelők örömére 
facsimilében közreadjuk a most 50 éve beküldött 
Acta-cikket.

Kovács László 
Berzsenyi Dániel Főiskola, 

Szombathely



KÖNYVESPOLC

Marx György: W IG NER JENŐ
Akadémiai Kiadó -  A múlt magyar tudósai (2002) 240 oldal

Ebben az évben, november 17-én lesz száz éve annak, hogy 
Budapesten, a Király utca 76-ban megszületett a 20. század 
egyik legnagyobb fizikusa, Wigner Jenő. Nagy örömömre máris 
a kezemben tarthatom M arx György erre az évfordulóra írt 
könyvét, amelyet az Akadémiai Kiadó jelentetett meg fényké
pekkel illusztrált szép formában. Marx György tudományos- 
szépírói munkásságát szerte a világban mindenütt ismerik és 
nagyra értékelik.1 Eddigi munkásságával olyan magas színvona
lat teremtett ebben a műfajban, amelyet nehéz meghaladni. 
Neki azonban sikerült. Aki elkezdi olvasni új könyvét, nem 
tudja letenni. A könyv minden sorából érezni, hogy Marx nem
csak mélységekbe látó birtokosa a wigneri műnek, hanem 
őszinte tisztelője magának az alkotó embernek is, akiről csak 
szeretettel tud írni.

A szerző nagy figyelmet fordított könyvében annak a szelle
mi környezetnek és iskolakultúrának a bemutatására, amely a 
fiatal Wignerre jelentős hatást gyakorolt. Nyilvánvaló, hogy 
nem lehet Wignerről írni a Fasori Evangélikus Gimnázium  ér
tékeinek és hajdani, kiváló tanárai érdemeinek méltatása nél
kül. Ő maga megragadott minden alkalmat, hogy dicsérje szere
tett iskoláját és tanárait. Örvendetes, hogy külön fejezetben 
olvashatjuk Marx György könyvében, hogyan tanított matemati
kát Rátz László, és mit tett Mikola Sándor a fizika érdekes kí
sérleteken alapuló oktatásáért. Ma, amikor a fiatalok érdeklő
dése a matematika és fizika (mondhatjuk a természettudomá
nyok) iránt -  számos kedvezőtlen társadalmi hatás következté
ben -  erőteljesen csökkent, gyógyírként lehetne és kellene 
használni azokat a varázslatos módszereket, amelyekkel Rátz és 
Mikola tanított, és amelyekről Marx György oly lelkesítőén ír. 
Meggyőződésem azonban, hogy a kiváló módszerek azért le
hettek igazán hatásosak, mert a Fasori Gimnáziumban valami 
különös, bizalomra, szeretetre épülő, inspiráló érzelmi kapcso
lat is kialakulhatott a tanár és tanítvány között. Ennek alátá
masztására hadd idézzem a könyvből Wigner szavait: „Soha 
nem fogom elfelejteni régi tanáraimat, köztük Rátz Lászlót, egy 
igaz tanárt és melegszívű embert, aki először ébresztette fe l 
bennem tárgyának, a matematikánakszeretetét. "Nagyon örül
nék, ha ma is sok olyan tanítványt lehetne találni, akiknek ha
sonlókat mondanak volt tanáraikról. Nagy hatást tett rám a 
könyvnek az a része, amely Renner János írását idézi a Fasori 
Gimnázium 1930-ban megjelent évkönyvéből. Ebben a részben 
Rátz László tanóráinak jellemzését olvashatjuk, és úgy gondo
lom, hogy annak minden sora útmutatóként ajánlható a 21. 
század tanárainak is. Igen, Marx érthetővé tette, miért tisztelte, 
szerette Wigner Rátz tanár urat.

Amikor sok értékes és szép dologról akarunk szólni, mindig 
nagy gondot okoz a választás: mivel kezdjük. A wigneri életmű 
méltó bemutatása nem könnyű feladat. Olyan alkotásokról van 
szó, amelyek hatása alapvetően befolyásolta mind a fizika fejlő
dését, mind az emberiség sorsát. Marx György bölcsen úgy 
döntött, hogy könyvének bevezető fejezetét Wigner talán leg
nagyobb tudományos hatású, legszebb alkotásának, a funda

1 „A marslakók érkezése” japán nyelvű kiadásának egy példányát 
nemrég kapta meg a japán császár.

mentális szimmetriaelvek felfedezésének és alkalmazásának 
szenteli. Ezeket a szavakat egyébként Wigner Nobel-díjának 
rövid indokolása is tartalmazza. „A természet szimmetriái” címet 
viselő fejezet lebilincselő esszé, amelyben a figyelmes olvasó 
előtt kibontakozik gondolkodásunk ama metamorfózisa, amely 
elvezet a tér-idő eukleidészi-arisztotelészi felfogásától a mikro
világ végtelendimenziós állapot-térben leírható üzeneteinek ér
telmezéséhez. Marx hangsúlyozza: Wigner ismerte fel, hogy 
ezek az üzenetek a 3+1 dimenziós téridőben ábrázolható, eg
zaktul érvényes szimmetriákat mutatnak, e szimmetriák pedig 
csoportot alkotnak. Wigner csak 29 éves volt 1931-ben, amikor 
először megjelent könyve a csoportelméleti módszerek alkal
mazásáról a kvantummechanikában német nyelven. 1959-ben 
kibővített változatban angolul is kiadták az Egyesült Államok
ban. Rá jellemző visszafogottsággal írja ennek a kiadásnak az 
előszavában, hogy 1931 után voltak olyan fizikusok, akik nem 
tartották kívánatosnak elfogadni a csoportelméleti argumentá
ciókat, de megjegyzi, ma már más a helyzet, a fiatalabb fiziku
sok azt nem értik, mi lehetett az oka a korábbi elutasításnak. 
Valóban, a 20. század második felében szimmetriacsoportok 
nélkül elképzelhetetlen lett a tájékozódás a fizika minden terü
letén. Örültem annak, hogy ez a gondolkodásra serkentő első 
fejezet azzal a mondattal zárul, amivel Wigner Jenő a Nobel-díj 
átvételekor mondott beszédét befejezte: „Az én történetem Ma
gyarországon kezdődött el a gimnáziumban, ahol matemati
katanárom Rátz László könyveket adott olvasásra, érzéket éb
resztett bennem tárgyának szépsége iránt. ” Ehhez semmit sem 
lehet hozzátenni.

Amikor a könyv „Egyetemek” című fejezetét olvastam, azon 
gondolkodtam, vajon hogyan és mekkora munkával lehetett 
felderíteni azokat a kapcsolatokat, barátságokat, eseményeket, 
nagyfontosságú „apróságokat”, amelyek Wigner életének ezt az 
alkotásokban oly gazdag szakaszát jellemzik. Csak kitartással, 
tisztelettel és erőfeszítéssel. Amit Marx György tett, az valóban 
egyedülálló teljesítmény. Emlékszik, mit mondott neki Wigner 
séta közben 1983-ban a Balaton partján; ismeri Wigner örömeit 
és bánatait; könyvének minden fejezetéből az derül ki, hogy 
nemcsak tiszteli, hanem szereti is Wignert.

Dirac  is szerepel a könyvben, aki Wigner sógora volt, és aki 
ez év augusztusában lett volna szintén százéves.2 Róla, a hall
gatni szerető nagy gondolkodóról idézi Marx György Wigner 
szavait: „Paul D irac messzebb látott a kvantummechanikában, 
mint bárki más. Munkája szépséges, szerves szisztéma. ” A ma
tematikai szigort és szépséget alapvető követelménynek tekintő 
Dirac megteremtette a relativisztikus kvantummechanikát, s 
mivel egyenlete negatív energiájú megoldásokat is adott, kigon
dolta a fizikai vákuumot, s ezzel „kaput nyitott” az antirészecs- 
kéknek, amelyek közül az elsőt, a pozitív töltésű elektront An
derson már 1932-ben megtalálta. Dirac kedvelte Magyarorszá
got, hogy miért, azt megtudhatjuk Marx György könyvéből. 
Nálunk járt akkor is, amikor egyenletének 50-ik születésnapját 
ünnepelték a fizikusok.

2 Az Ortvay-kollokvium szeptember 26-iki ülésén Nagy Károly és 
Marx György emlékeztek meg a neves évfordulóról.
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„Neutronok” a címe annak a csaknem hetvenoldalas fejezet
nek, amely a nukleáris energia háborús és békés felhasználásá
nak egész emberiséget érintő, drámai történetéről szól, miköz
ben tanít, elgondolkoztat, felelősségre nevel. Sokan, sokféle 
módon írtak az első atomreaktorról, a Hirosimára és Nagaszaki- 
ra ledobott atombombákról, az első atomerőműről, de olyan 
írást, amely szinte a történet szereplőjévé tudja tenni az olvasót, 
ebben a könyvben találtam.

Marx kitűnő pedagógiai érzékkel magyarázza meg az olva
sónak a magfizika alapvető fogalmait, amikor ismerteti Wig- 
ner hozzájárulását az atommagok tulajdonságait meghatározó 
törvények felismeréséhez. Hiteles források alapján meséli el 
Szilárd Leó fáradozásait a neutron-láncreakció megvalósítása 
érdekében. Megtudjuk, hogy Wigner és Szilárd a princetoni 
kórházban, ahol Wignert gyógykezelték, kidolgozták „a mag
hasadás minden lényeges mozzanatát”. Megismerhetjük 
ebben a fejezetben a ma már ereklyének tekinthető Einstein- 
levél megszületésének igaz történetét; átélhetjük -  Wigner 
elbeszélése alapján -  annak a nagy pillanatnak a hangulatát, 
amikor először valósult meg önfenntartó nukleáris láncreak
ció ember által létrehozott rendszerben. Marx bemutatja Wig
nert mint zseniális mérnököt, akinek a tervei alapján épül 
meg a bombához plutóniumot termelő hanfordi urán-grafit- 
víz reaktor. Elmagyarázza, miért javasolt Neddermeyer impló- 
ziós technikát a plutónium bomba felrobbantására, és mi volt 
ehhez Neumann János hozzájárulása. E sorok írója nem hall
gathatja el, hogy fiatal éveiben nagy élményt jelentett számára 
Wigner és Weinberg remek könyve a neutron lánc-reaktorok 
fizikai elméletéről,3 amely 1958-ban jelent meg, és amely 
mind a mai napig a reaktorfizikusok egyik legalapvetőbb ké
zikönyve.

3 A.M. W einberg, E.P. W igner: The Physical Theory o f  Neutron Chain 
Reactors -T h e  University of Chicago Press, 1958

A német összeomlás és a sikeres kísérleti robbantás után 
sokan vélték úgy, hogy a bombát nem szabad bevetni. Szilárd 
erőfeszítéseiről, a Franck-jelentésről, Wigner és 7e/ferálláspont- 
járól, a kialakult helyzet következményeiről megbízható és ala
pos tájékoztatást kaphatunk ebben a fejezetben. Marx idézi 
Wigner szavait: „Sohasem akartam, hogy a bombát ledobják 
Japánra. Nagyon sajnálom, hogy Amerika precedenst teremtett 
az atombombának háborús alkalmazására. ”

Szerencsére a történet folytatódott, de másképpen. Wigner 
tudta, hogy lehet és érdemes olyan reaktorokat építeni, ame
lyekben a nukleáris energiát az ember használatára alkalmas 
energiává, például villamos energiává lehet átalakítani. A vízzel 
hűtött és vízzel moderált erőművi reaktorokat tulajdonképpen 
Wigner álmodta meg. Marx könyvében láthatjuk a nukleáris 
energia Janus-arcának emberbarát oldalát is: ismerteti a Paksi 
Atomerőmű szovjet tervezésű reaktorait; bemutatja mit tettek a 
magyar szakemberek a reaktorok biztonságának növeléséért, és 
igyekszik meggyőzni az olvasót, hogy ha bölcsen használják az 
atommagokban rejlő energiát, akkor „az  felbecsülhetetlen jó té 
temény lesz az emberiség számára ”,

Finom ízléssel megírt fejezet az utolsó, amely az „Újra itt
hon” címet kapta. Megismerheti az olvasó Wigner soha nem 
titkolt kötődését szülőhazájához és annak kultúrájához. „A m úl
tat tiszteld, s a jelent vele kösd a jövőhöz” írta Vörösmarty, Wig
ner kedvenc költője, s ő így is cselekedett. Megismerheti az 
olvasó ebben a fejezetben azokat a nagyjelentőségű ismeretel
méleti kérdéseket, amelyek az idős Wignert foglalkoztatták. 
Marx jól válogatta össze a befejező rész építőköveit. Szeretném 
remélni, hogy a fiatal olvasók is hisznek Wigner szavainak: 
„Igazi boldogság tudni, hogy fiz ikus vagyok. ”

Recenzióm végére értem. Meggyőződéssel írhatom: ismét 
egy kitűnő könyvvel gazdagította Marx György a fizikai esszé
irodalmat. A magam nevében barátsággal gratulálok.

(Pál Lénárd)

László Kovács: EUGENE P. WIGNER AND HIS HUNGARIAN TEACHERS
Studia Physica Savariensia IX., 114 oldal, Szombathely 2002

A Kovács László által létrehozott és szerkesztett Studia Physi
ca Savariensia sorozat rendkívül hasznos, ezen belül a „Wigner 
Jenő és tanárai” című kötet (lásd Fizikai Szemle 2001/372) -  
kissé módosított -  angol nyelvű kiadása magába sűríti a sorozat 
minden pozitívumát.

Hasznos a magyar olvasónak, de különösen a külföldieknek 
a rövid helyzetkép a száz évvel ezelőtti Magyarországról.

Fontos ötlete Kovács Lászlónak, hogy ír Wigner tanárairól. 
Sokszor felmerül ugyanis a kétkedés Nobel-díjasaink magyar 
voltát illetően, mivel döntő többségük Nobel-díjjal elismert 
eredményét nem Magyarországon érte el. Kovács László bemu
tatja, hogy a szakmai-kulturális-intellektuális alapozást itthon
ról kapta meg Wigner Jenő. A híres -  sokak által emlegetett -  
Rácz tanár úrról, Mikola Sándorró\ írottak alkalmasak e kétke

dések eloszlatására. Ugyanilyen rendeltetésű a Fasori Evangéli
kus Gimnáziumról szóló fejezet.

Illusztrációi nem hivalkodóak, de célratörőek.
Tudománytörténeti forrásmunkaként is hasznosítható e kiad

vány, mert közreadja Wigner teljes publikációs jegyzékét (62- 
96. oldal); beleértve az Eötvös Egyetem 1987-es díszdoktorrá 
avatása alkalmából mondott beszédét; pontosabban beleértve 
azt a cikket, amelyet M arx György e beszédet felhasználva írt 
közösen Wignerrel „A fizika jövőjéről” (1995).

Függelékként szerepelnek a kötetben Alvin Weinberg és 
Marx György írásai Wignerről.

Köszönet illeti a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolát, hogy 
Kovács László a Főiskola égisze alatt jelentetheti meg sorozatát.

(Bíró Gábor)
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l ú ,  j ó l  v á l o g a t o t t ,  é r d e k e s  c i k k e i v e l  a  m a g y a r  

f i z i k u s t á r s a d a l o m  i g a z i  k o h é z i ó s  e r e jé v é  t u 

d o t t  v á l n i  i t t h o n  é s  

h a t á r a i n k o n  t ú l  e g y 

a r á n t .  M e g h a l t  a z  a  

n a g y s z e r ű  e m b e r ,  a k i  

h ő s ie s e n  s z e m b e s z á l l -  

v a  b e te g s é g e  s z i n t e  e l 

v i s e lh e t e t le n  k ö v e t k e z 

m é n y e i v e l ,  m é g  é le t e  

u t o l s ó  h ó n a p j á b a n  is  

c s o d á l a t r a  m é l t ó  e n e r 

g i á v a l  d o lg o z o t t ,  s z e r 

v e z e t t ,  e l ő a d á s o k a t  

t a r t o t t .  E g é s z  é le t é n e k  

a z  a l k o t ó  c s e le k v é s ,  a z  

é r t é k t e r e m t é s  a d o t t  é r 

t e lm e t ,  s  t a l á n  e b b ő l  

m e r í t e t t  e r ő t  a  v é g s ő  

k ü z d e l e m h e z  is .  M a r x  

G y ö r g y  é le t e  v o n z ó ,  

n e m e s  p é l d a  a z  é r d e m e s ,  s z é p  é l e t r e ;  a m i t  l é t 

r e h o z o t t ,  a z  n a g y  é s  m a r a d a n d ó  é r t é k ;  v é d j ü k  

é s  g a z d a g í t s u k .
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Vajda György 
az MTA rendes tagjaA NUKLEÁRIS ENERGETIKA KILÁTÁSAI

Szükség van-e az atomenergiára?

Az emberiség energiafelhasználása szinte folyamato
san nőtt a 20. században, abban csak átmenetileg okoz
tak visszaesést vagy stagnálást a nagy kataklizmák -  
például világháborúk, világgazdasági válságok -  és ez a 
növekedés aligha szakad meg a 21. században (1. ábra). 
Ezt támasztja alá, hogy a gazdasági fejlődéssel óhatatla
nul együtt jár az energiafelhasználás növekedése; hogy a 
demográfiai prognózis szerint néhány évtizeden belül a 
Föld népessége a jelenlegi 6 milliárdról 8-10 milliárdra 
nő (2. ábra); és hogy elemi érdek a hatalmas különbsé
gek mérséklése a fejlettség színvonalában, ami a fejen
kénti energiafelhasználásban is tükröződik (3- ábra), 
mert e különbségek a táptalajai a civilizáció létét fenye
gető terrorizmusnak, fundamentalizmusnak, megélhetési 
migrációnak, etnikai gyűlölködéseknek. Feltételezhető 
viszont, hogy az energiatakarékosság hatására az ener
giafelhasználás növekedése lelassul, de az igény még így 
is iszonyatosan nagy. Ha a 21. században fele akkora 
növekedési ütemet tételezünk fel, mint ami a 20. száza
dot jellemezte, a 100 évre kumulált szükséglet olaj
egyenértékben sok b illió  tonnát jelent.

Kielégíthető-e ez a hatalmas igény? A világ jelenlegi 
ellátásában ~80%-os szerepet játszó ásványi tüzelőanya
gok műrevaló vagyonából nem (4. ábra). Szerencsére a 
műrevaló vagyon folyamatosan nő, ahogy a geológiai 
kutatás, a termelési technológia fejlődése és a határkölt
ség emelkedése kitermelésre érdemesnek minősíti át a 
feltételezett és reménybeli vagyont. De a szükséglet 
fedezésére még a teljes reménybeli vagyon sem lenne 
elegendő, ahhoz a nem-konvencionális szénhidrogén
előfordulásokat is termelésbe kellene venni. A tüzelő- 
anyag-vagyon teljes körének tényleges kitermelésére 
azonban több okból nem fog sor kerülni. Ezek legfon
tosabbika a tüzelőanyagok drágulása, ahogy a legkedve
zőbb előfordulások kiapadása miatt a drágábban kiter- 
melhetőkre kell áttérni (1. táblázat), ami egyben növeli 
az alternatív energiahordozók versenyképességét is. 
Nem kis mértékben korlátozza a tüzelőanyagok használ
hatóságát környezetszennyezésük. Többletköltségek 
árán vannak módszerek a legtöbb légszennyező (5. 
ábra) csökkentésére, de kétséges, hogy sikerül-e ez az 
üvegházhatás főszereplője, a szén-dioxid esetében is (6. 
ábra). A szilárd hulladékok gondjának megoldása pedig 
még várat magára.

Jelenleg a megújuló energiahasznosítás fő  gátja fajla
gosan magas beruházási költsége. A megújuló energia- 
fajták kis teljesítménysűrűsége miatt az energiát nagy 
méretű, sok anyagot igénylő berendezésekkel kell 
összegyűjteni, a legtöbb megoldás átalakítási hatásfoka 
alacsony, ráadásul az időszakos rendelkezésre állás

Az első nyolc cikk elhangzott a „Húsz éves az 1. blokk” jubileumi kon
ferencián, Paks, 2002. november 21-22. Az itt közölt írások az előadá
sok rövidített változatai.

miatt energiatárolóról vagy háttérkapacitásról is gon
doskodni kell. Egyrészt a hátrányokat csökkentő mű
szaki fejlesztés, másrészt a tüzelőanyagok drágulásának 
hatására versenyképességük javulása várható. Sajnos a 
megújuló energiák reálisan kiaknázható potenciálja az 
idő előrehaladtával az emberiség energiaszükséglete

1. ábra. A világ energiafelhasználása

2. ábra. A Föld demográfiai viszonyai

3- ábra. Régiók fejenkénti energiafelhasználása

4. ábra. Ásványi tüzelőanyag-vagyon és a 21. század energiaszük
ségletének aránya
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1. táblázat

Olajforrások és helyettesítési lehetőségek önköltségének  
becsült aránya

olajforrás J relatív önköltség

Perzsa öböl, Észak-Afrika 
Nigéria 
Venezuela 
USA
Alaszka, Északi-tenger 
Olajpala, olajhomok 
Szén cseppfolyósítása

5. ábra. Relatív légszennyezés

6. ábra. Villamosenergetikai vertikumok üvegházgáz-kibocsátása

egyre kisebb hányadának fedezésére lenne elegendő 
(7. ábra). A Föld energetikailag hasznosítható bio
massza-produkciója a világ jelenlegi tüzelőanyag-fel
használásának harmadát tudná helyettesíteni, a száraz
földi vízfolyásokra még telepíthető vízerőművek kapa
citása alig éri el a világ összesített villamoserőmű-kapa- 
citásának jelenlegi értékét, hasonló lehetőséget képvisel 
a szélenergia a talajszint feletti 200 m-es szegmensben. 
A legígéretesebb a Földet érő napsugárzás hasznosítása, 
de ebből 1 ezreléknél többet az energiaellátásra aligha 
célszerű elvonni, ami a világ jelenlegi energiafelhaszná
lásának fedezésére talán elegendő lenne. Az üvegház
hatás, az ózonlyuk, a savas eső és hasonló fejlemények 
kapcsán megtanultuk, milyen nagy zavarokat lehet elő
idézni viszonylag kis emberi beavatkozásokkal. Össze
hasonlításul megemlíthető, hogy a földi életet fenntartó 
fotoszintézis energiaszükséglete még a Földet érő nap
sugárzás 1 ezreléket sem éri el. Az egyéb energiaforrá
sok (tengeri és geotermikus energiák) csupán kiegészí
tő szerepet játszhatnak.

Az energiaforrásokban mutatkozó hiány pótlására -  
jelenlegi tudásunk alapján -  csak az atomenergia jöhet 
számításba. A 235-ös urán-izotóp kis koncentrációja 
miatt a jelenlegi technika nem jelent perspektivikus

nap víz tengeri szél bio- geo- megújulok 
massza térni, összesen

7. ábra. A világ évenkénti reálisan hasznosítható megújuló potenciáljai 
(1 = 400EJ/év)

I ,  25-

urán urán urán urán tórium físsziós
LWR LWR LWR BR összesen

<80 $/kg <130 $/kg <200 $/kg <130 $/kg

8. ábra. A világ hasadóanyag-vagyonának és a 21. század ener
giaigényének aránya

25-

megújulók fosszilis nukleáris

9. ábra. Energiaforrások és a 21. század szükségletének aránya

megoldást, hiszen a műrevaló uránércvagyon energiaér
téke alig éri el a kőolajvagyon harmadáét. Ezen a sokkal 
drágább uránércek kitermelése sem sokat változtat (8. 
ábra), a kiutat a szaporítás, valamint a tóriumércek hasz
nosítása jelenti, ami hatalmas energiaforrás kiaknázására 
nyújt lehetőséget. Ebben a fúzió egyelőre nagyon távoli
nak tűnő lehetősége nincs is figyelembe véve.

Az atomenergia jövőjének feltételei

Minél távolabbra tekintünk az időben, annál valószí
nűbb, hogy az atomenergia hasznosítása nélkül nem 
lehet kielégíteni az emberiség energiaszükségletét (9. 
ábra). E lehetőség valóra váltásának azonban alapvető 
feltétele egyrészt a gazdasági versenyképesség, másrészt 
a társadalmi elfogadtatás.

Az atomerőművekben és a más típusú alaperőművek
ben termelt villamos-energia átlagos önköltsége között 
nincs alapvető különbség, viszont nagyon lényeges az 
eltérés a fajlagos beruházási költségekben (10. ábra), 
aminek csökkentése a nukleáris energetika kulcskérdé-

1
3
6
9

12
24
36
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10. ábra. Alaperőművek gazdasági mutatói

se. Különösen élessé válik ez a gond a villamos energia- 
rendszerek liberalizálása miatt, mivel az erőműépítés a 
magántőke feladatává válik, amely a gyorsan megtérülő, 
olcsó megoldásokat preferálja.

A létesítési költségek jelentős csökkentésére számos 
lehetőség kínálkozik. Első helyen említhető a tipizálás, 
ami olcsóbbá teszi a gyártást, a kivitelezést, és növeli az 
üzemekben történő előgyártás arányát. A tipizálás nem
csak a létesítési időt rövidíti le, hanem az engedélyezési 
folyamatot is, mérsékelve az üzembe helyezésig jelent
kező kamatterheket is, ami elérheti a teljes létesítési 
költség 25—30%-át. Csökkenti a költségeket a blokkok 
sorozatos létesítése, és bizonyos értékig a blokkok 
nagyságától függő mérethatás is. A számítástechnikai 
lehetőségek szélesebb körű alkalmazásával lehetőség 
nyílik a bonyolult vezérlési és védelmi rendszerek egy
szerűsítésére a biztonság csökkentése nélkül. A védel
mek és az irányítástechnikai rendszerek digitalizálásával 
nagyszámú analóg eszköz válik feleslegessé, miközben 
jelentősen nő a működés megbízhatósága. Költségcsök
kenést ígér a folyamatok optimalizálása, az emberi hi- 
bázások lehetőségének a kiküszöbölése, a mikro
elektronikára támaszkodó önellenőrző, intelligens be
rendezések alkalmazása. Megtakarítással járnak az egy
szerűbb felépítésű, kompaktabb konstrukciók, amelyek 
nemcsak kevesebb anyagot használnak fel, hanem hely 
és térfogatszükségletük is kisebb. Nagy megtakarítás 
várható a passzív rendszerek alkalmazásától, melyeknél 
a beavatkozásokat természeti erők (gravitáció, felhajtó
erő, termoszifon hatás, természetes cirkuláció stb.) 
vezérlik, motorok, szivattyúk és hasonló működtető 
berendezések helyett. Nemcsak e berendezések elmara
dása következtében olcsóbb a létesítés, hanem lényege
sen kevesebb villamos- és csővezetékre, valamint auto- 
matikára van szükség, és a méretek is csökkennek. 
Ezek révén az AP 600-as erőműnél 30%-os megtakarítást 
remélnek az előző generációhoz képest. Az építkezés
nél a nyitott tetős építési mód biztosít költségcsökken
tést, aminél a berendezéseket és szerkezeteket felülről 
emelik be végleges helyükre, a hosszadalmas vízszintes 
anyagmozgatás helyett. Az említettek csupán példák a 
költségcsökkentés lehetőségeire, érzékeltetve, hogy az 
atomerőművek beruházási költségének lefaragása nem 
irreális célkitűzés.

A versenyképesség növelésének egy másik útja az 
atomerőművek élettartamának megnövelése. Az atom
erőművek új konstrukcióit eleve 50-60 éves üzemel
tetésre tervezik, az üzemben levők többségének élet
tartama pedig viszonylag kis ráfordítással meghosszab

2. táblázat

Atomenergia-ellenesség okai

félelem tárgya korlátozás mai 
lehetősége

távlati megoldás

súlyos baleset KT6-l(r7év
kockázat

inherens biztonság

radioaktív
hulladékok

geológiai elhelyezés transzmutáció

fegyverkezés
megkönnyítése

nemzetközi
megállapodás

hasadóanyagok
megkötése

bítható, a biztonság sérelme nélkül, ami különösen az 
Egyesült Államokban vált gyakorlattá az utóbbi évek
ben. Az USA-ban működő 103 blokkból a legtöbbnél 
elindították az élettartam-növelést, tízegynéhány már 
meg is kapta az NRC engedélyét a tervezett 40 éves 
üzemidő megnövelésére 20 évvel. Mivel ezek az erő
művek az alapberuházást már leírták, a termelt villa
mos-energia önköltségének domináns része a fűtőelem 
ára, amihez legfeljebb hasonló mértékű egyéb költség 
járul (üzemvitel, amortizáció stb.). Ezek összege az 
eredeti önköltség felét is alig éri el, vagyis a növelt élet
tartam időszakában minden más erőműnél olcsóbban 
termelik a villamos-energiát. A megoldás üzleti értékét 
tükrözi, hogy Amerikában megindult az öreg atomerő
művek felvásárlása, az erőművek fele már néhány erre 
szakosodó társaság tulajdonába került. E társaságok új 
atomerőművi blokkok építésének szándékát is meghir
dették, amiben nemcsak a kormányzat támogatását él
vezik, hanem -  főleg a kaliforniai villamosenergia-rend- 
szer összeomlásainak hatására -  a társadalom egyetér
tését is.

A paksi atomerőmű élettartamának meghosszabbítá
sához jelentős nemzeti érdek fűződik. Egyrészt növeli 
országunk energetikai ellátásbiztonságát, ami a nagy 
importhányad miatt sérülékeny. Az elmúlt évtizedekben 
a világpolitika és világgazdaság váratlan fordulatai miatt 
gyakran vált szükségessé energiapolitikánk radikális 
módosítása, jelentős társadalmi veszteségek árán. An
nak, hogy a fűtőelemek kiégetése 3-4 év alatt történik, 
és további évekre elegendő friss üzemanyag is tárolható 
az erőműben, stabilizáló hatása van az energiaszer
kezetre. Másrészt az atomerőműnek -  mint a legolcsóbb 
villamos energiaforrásnak -  nagy szerepe van a nem
zetközi összehasonlításban is alacsony villamosenergia- 
árszínvonalunk megőrzésében, ami fontos tényezője az 
életszínvonal és a gazdasági versenyképesség alaku
lásának.

Európában nehezebb a társadalmi támogatás meg
szerzése, mint az Egyesült Államokban, mert az atom
energia elvetése több országban politikai döntés, néhol 
még a kitűnően működő erőművek leállítását is elhatá
rozták. E döntések nem érdemi vizsgálatokra alapulnak, 
hanem a közhangulat kényszerítette erre a kormányokat, 
nehogy csökkenjen a szavazóbázisuk. Az ellenérzés az 
atomenergetikával szemben lényegében három feltétele
zésre alapul: nem zárható ki egy a csernobilihez hasonló 
újabb katasztrófa, a radioaktív hulladékok hatása nem
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közömbösíthető, az atomerőművek előmozdítják a nuk
leáris fegyverek elterjedését (2. táblázat).

Részben a csernobili tapasztalatok alapján az atom
erőművek biztonságát világszerte oly mértékben megnö
velték, hogy hasonlóan súlyos katasztrófa előfordulása 
kizárható. Természetesen radioaktivitás kijutásával járó 
kisebb balesetek nem lehetetlenek, de ezek miatt az 
erőművek környezetében élők egyéni kockázata nem 
nagyobb, mint más veszélyes üzemek környezetében. 
Ha a zónaolvadás elviselhető kockázatára a Nemzetközi 
Atomenergia Ügynökség ajánlotta maximumot -  ami régi 
erőműveknél lOyév,  újaknál KTVév -  csökkentjük a 
konténment egyidejű sérülésének valószínűségével, a 
kibocsátásra 10"5/év, illetve 10“6/év maximális kockáza
tot kapunk. Ebből az erőmű környezetében élők egyéni 
kockázata 10“6-1 0 '7/fő  évente, távolabb még kisebb. 
Ilyen kis értékek már a legritkább természeti veszélyek
kel mérhetők össze (összehasonlításul: Magyarorszá
gon a foglalkozási balesetek átlagos halálos kockázata 
1,7-10'Vfő/év, a nem halálosé pedig 3,5-lO'Vfő/év). 
Ismeretes, hogy a biztonságnövelési intézkedések révén 
Pakson a zónaolvadás kockázatát sikerült 5 • 10”5/évre 
csökkenteni, és most az új létesítményekre ajánlott 
10'5/év szint elérése a cél.

A lakosság azonban a valószínűségeket és kocká
zatokat nemigen tudja értelmezni, azoknak nincs meg
győző ereje. Ezért a vezető energetikai gépgyárak napi
rendre tűzték az inherens biztonságú erőművek terve
zését, melyeknél a belső tulajdonságok biztosítják, hogy 
nem veszélyeztethetik a környezetet. A megoldásra 
több javaslat ismeretes, az erőmű nukleáris részének 
föld alá telepítése, a szubkritikus reaktor neutronfluxu
sának külső vezérlése (például gyorsítóval), passzív 
rendszerű védelmek, túlmelegedésnél elpárolgó mode
rátor stb. A Dél-Afrikai Köztársaságban megvalósulóban 
van az első inherens biztonságú magas hőmérsékletű 
atomerőmű, melynél a reaktor alakja természetes lég
árammal is biztosítja a termikus stabilitást a hélium
hűtés elvesztésekor.

A kis és közepes aktivitású, 30 évnél rövidebb fe
lezési idejű radioaktív hulladékok végleges elhelyezése 
szakmailag megoldottnak tekinthető (amit Püspökszilá
gyi is igazol), csupán a telephely kijelölését akadá
lyozzák nálunk az érdekek generálta álviták. A nagyak
tivitású hulladékok elhelyezése stabil geológiai formá
cióban néhány száz méteres mélységben reális elképze
lés, aminek lehetőségét maga a természet is igazolta, 
mivel néhány helyen (például Gabonban) egymilliárd 
évvel ezelőtt zajlott spontán láncreakciók termékeit a 
transzportfolyamatok nem hordták szét. Azonban a tár
sadalom nem bízik a hosszú idejű felügyelet megvaló
síthatóságában, az ellenzés miatt ilyen tárolók még 
sehol sem létesültek, bár a törvényhozás néhány or
szágban (USA, Svédország, Finnország) már kijelölte a 
telephelyet. Remélhető, hogy a fűtőelemek 50-100 éves 
átmeneti tárolása elég idő a mindenki számára elfogad
ható megoldás megtalálására. Jelenleg politikailag el
képzelhetetlen, hogy a sok kis nemzeti tároló helyett 
néhány alkalmas helyen nagy nemzetközi tárolót hozza
nak létre. De talán felülkerekedik a józan ész, és sikerül

létrehozni az együttműködést ennek a sokkal olcsóbb 
és sokkal biztonságosabb megoldásnak a megvalósítá
sára. Saját nagyaktivitású hulladékaink elhelyezésére 
alkalmas helynek tűnik a Bodai aleurolit. Egy másik, 
ígéretes lehetőség a jelenleg intenzíven kutatott transz
mutáció, ami neutron-besugárzással a hosszú felezési 
idejű izotópokat rövid felezési idejű vagy stabil izotó
pokká alakítja. E laboratóriumokban már igazolt eljárás 
nagyléptékű megvalósíthatósága mindenki számára 
megnyugtató megoldást jelentene a nagyaktivitású hul
ladékok sorsára.

Az atomfegyverek elterjedését nem az erőművek 
betiltásával lehet megakadályozni, hanem politikai 
megállapodásokkal, és azok betartásának érdemi ellen
őrzésével. Az atomsorompó egyezmény és a NAÜ bizto
sítéki rendszere megfelel ennek a követelménynek, a 
megkerülésére irányuló törekvésekre eddig sikerült 
fényt deríteni. Az atomerőművek kiégett fűtőelemeiben 
található hasadóanyagok közvetlenül alkalmatlanok 
fegyvergyártásra, kinyerésükre és feldolgozásukra bo
nyolult, veszélyes és nagyon drága technológiákra van 
szükség. Ennél sokkal egyszerűbben és olcsóbban lehet 
más utakon hasadóanyagokhoz jutni. Az esetleges 
visszaélések megakadályozására fo lyik olyan fűtőele
mek kifejlesztése, melyekben a hasadóanyagok elvá
laszthatatlan fizikai vagy kémiai kötésben vannak a 
fűtőelem más anyagaival.

Vannak tehát érvek a félelmek eloszlatására, de ezek 
elfogadtatása hosszú időbe telik. A közvélemény meg
nyerése érdekében nem lehet eléggé aláhúzni a színvo
nalas ismeretterjesztés, valamint a nukleáris létesítmé
nyek működéséről adott őszinte és nyílt tájékoztatás 
fontosságát. Szerencsére a magyar közvélemény pozití
van ítéli meg a paksi atomerőmű működését, de teljesen 
nem függetleníthetjük magunkat a többi európai ország 
magatartásától, különösen amikor az EU tagjává válunk. 
Ezért állandó feladatunk a nukleáris biztonság magas 
színvonalának fenntartása és ezzel kapcsolatos nemzet
közi hitelünk megőrzése.

Az energiapolitikai megfontolások egyértelműen az 
atomenergia szükségességét támasztják alá, és mintha 
enyhülne a társadalmi elutasítás is. A nemzetközi ener
getikai elemzések -  például az Európai Unióban -  gyak
ran nem tartották a fenntartható fejlődést alátámasztó 
létesítményeknek az atomerőműveket, újabban azon
ban kitérnek pozitív szerepükre az ellátásbiztonság 
növelésében és a környezetszennyezés csökkentésé
ben. Sok olyan nemzetközi fórumon, ahol korábban 
elvetették az atomenergetikát, most azt a megtűrt kate
góriába sorolták át. Van remény az atomenergetika új 
reneszánszának kialakulására, amiben sokat nyom a 
latba az Egyesült Államokban bekövetkezett fordulat. Új 
blokkokat már nem csak Franciaországban, a Dél-Afri
kai Köztársaságban és a Távol-Kelet néhány országában 
(Japán, Kína, Dél-Korea, Tajvan) létesítenek, hanem az 
Egyesült Államok mellett más országok is fontolgatják 
ennek lehetőségét, a finn parlament pedig már elhatáro
zásra is jutott egy új blokk létesítésében. Úgy gondo
lom, hogy Paks jókor vetette fel elképzelését az élettar
tam-hosszabbításra.
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A PAKSI ATOMERŐMŰ KUTATÁSI ÉS FELSŐOKTATÁSI 

HÁTTERE: MÚLT ÉS JELEN Csőm Gyula
BME Nukleáris Technikai Intézet

Teller Ede professzor első magyarországi látogatásán 
tett útjainak egyike a paksi atomerőműbe vezetett, utá
na, még aznap a BME atomreaktorát látogatta meg. Itt 
kérdezte tőlem, hogy véleményem szerint minek kö
szönhető, hogy a paksi atomerőmű a biztonságos és 
üzembiztos üzemeltetés szempontjából a WER-es atom
erőművek között (és a nyugati atomerőművekhez viszo
nyítva is) előkelő helyet foglal el. Válaszom a következő 
volt: a WER-440-es reaktorokat a nyugati nyomottvizes 
reaktoroknál lényegesen nagyobb hőtechnikai, üzemi 
tartalékokkal építették meg. Mi ezt egy sor nyugatihoz 
közeli színvonalú hazai építésű műszerrel, számítógép
pel és egyéb berendezéssel, valamint eljárással egészítet
tük ki, ami tovább növelte annak üzembiztonságát. A 
másik ok a paksi atomerőműben kialakult magas üzemi 
kultúra, ami az üzemeltető személyzet magas szintű 
szaktudásán és fegyelmezett munkáján, azaz az emberi 
tényező megfelelő színvonalán alapul. Teller professzor 
a maga akkurátus módján a következőket mondta: „ma
gának ebben valószínűleg igaza van. ”

Az emberi tényező kiemelkedő fontossága nemzetkö
zi szinten először a Three Mile Island-i atomerőmű-bal
eset után vált nyilvánvalóvá. Az amerikai elnök által 
felkért Kemény-bizottság arra a következtetésre jutott, 
hogy a balesethez nagymértékben hozzájárult az üze
meltető személyzet -  az úgynevezett humán faktor -  
elégtelen felkészültsége. Az emberi tényező fontossága a 
csernobili atomerőmű-katasztrófa után még nyilvánva
lóbbá vált. Meggyőződésem, hogy a paksi atomerőmű 
biztonságos és üzembiztos működése nagymértékben 
köszönhető annak, hogy az emberi tényező -  ha mi 
akkor még nem is annak neveztük -  a tudományos fel
készüléssel együtt kezdettől fogva igen nagy hangsúlyt 
kapott hazánkban. A paksi atomerőmű építését és üze
meltetését hosszú, több mint két évtizedes felkészülés 
alapozta meg, mind a tudományos kutatás, mind a felső
fokú szakemberképzés területén.

A paksi atomerőmű kapcsolata a kutatással, 
fejlesztéssel

Előzmények

Az 1955. évi első és különösen az 1958. évi Második 
Atomenergia Világkonferencia után Magyarországon 
egyre inkább megérlelődik az a vélemény, hogy hazánk
ban -  tekintettel szegénységünkre az energiahordozók
ban -  célszerű a közeli években atomerőművet építeni 
és ehhez meg kell teremteni a tudományos, szakmai és 
személyi feltételeket. Ennek a felismerésnek első nagyon 
látványos jele hazánk első -  2 MW-os -  kutatóreaktorá
nak üzembe helyezése Csillebércen, a Központi Fizikai 
Kutató Intézetben (hasonlóan az akkori szocialista or

szágok többségéhez). Ezzel megszületett az a kutatási 
bázis, amely köré csoportosulva fokozatosan, de megle
pően gyorsan olyan tudományos kutató gárda szervező
dött meg, ami a KFKI-t a hazai atomtechnika, atomener
getika vezető intézetévé tette. A jelentős koncentráció 
azt eredményezte, hogy a KFKI-ben gyakorlatilag az 
atomenergia valamennyi kérdésében felhasználható 
szakember gárda teremtődött meg.

A főbb kutatási területek:
• Reaktorfizika
• Termohidraulika
• Radiokémia, radioanalitika
• Elektronika, nukleáris műszerek
• Számítógép-fejlesztés
• Anyagtudományok.
A reaktorfizikai kutatások összehangolt elméleti és kísérleti kutatá

sokat, és az elméleti reaktorfizikai modellek alapján gyakorlatban is 
alkalmazható számítógépi programok kidolgozását jelentették. A számí
tási eredmények ellenőrzésére közvetlenül az ismert kísérleti rendszer
re vonatkozó számításokat végeztek. Erre kitűnő lehetőséget adtak a 
sorozatban épített zéró teljesítményű kritikus rendszerek. Elkészítették 
és felhasználásba vették 1959-ben az SR-1 szubkritikus rendszert (főleg 
neutronzaj-vizsgálatokra), 1960-ban a ZR-1 kritikus rendszert (az első 
hazai tervezésű és építésű zéró teljesítményű atomreaktort), 1962-ben a 
ZR-2 kritikus rendszert (az előző reaktor továbbfejlesztett, jobb kísérleti 
lehetőségeket biztosító változatát), 1965-ben a ZR-3 kritikus rendszert 
(a kutatóreaktor rekonstrukciójához szükséges optimalizálási vizsgála
tok elvégzésére), 1966-ban a ZR-4 kritikus rendszert (sugárforrásul 
aktivációs analitikai vizsgálatokhoz), 1970-ben a ZR-5 kritikus rendszert 
(a BME-re tervezett oktatóreaktor reaktorzónájának optimalizálásához) 
és 1972-ben az 1991-ig üzemelő ZR-6 kritikus rendszert (az Ideiglenes 
Nemzetközi Kutató Kollektíva által végzendő reaktorfizikai kutatások 
bázisául).

A termohidraulikai kutatások zz 1960-as évek elején szerves mode
rátoré és hűtőközegé reaktorok kifejlesztését megalapozó kutatásokkal 
indultak. A mai értelemben vett termohidraulikai kutatások 1970-ben 
kezdődtek. 1975-ben készült el a Nagynyomású Vízhűtéses Hurok 
(NVH), amely a WER-440 és a WER-1000 típusú reaktorokban leját
szódó hőátadási és hidrodinamikai folyamatok vizsgálatára szolgált.

Az elektronikus kutatás-fejlesztés keretében különböző nukleáris 
műszerek, laboratóriumi mérőrendszerek, elektronikus berendezések 
születtek, amelyek nem csak hazánkban, hanem a KGST többi országá
ban is felhasználásra kerültek.

A számítógépek fejlesztése keretében megszülettek a TPA számítógé
pek, amelyek ugyancsak széleskörűen felhasználásra kerültek más 
országokban is.

E kutatások az 1970-es évek második felére az épülő 
paksi atomerőmű által felvetett legkülönbözőbb kutatá
si, fejlesztési feladatok, tudományos háttér-tevékenysé
gek végzésére tették képessé a KFKI-t. Az intézetben 
számos olyan kolléga dolgozott, akik később a paksi 
atomerőmű munkatársai lettek, azaz az intézet bizonyos 
mértékben az épülő atomerőmű személyi bázisának 
megteremtéséhez is hozzájárult.

A KFKI mellett -  kevésbé koncentráltan -  más kutató 
intézetek és egyetemek is bekapcsolódtak az atomener
getikai kutatási, fejlesztési tevékenységbe.

A hazai egyetemek egy része az atomenergia oktatása 
mellett -  amelyekről a későbbiekben még szó lesz -  az 
1950-es évek végén a 60-as évek elején kezdték megala
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pozó kutatásaikat ezen a területen. Az ELTE Természet- 
tudományi Karán magfizikai, neutronfizikai, sugárvédel
mi, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen ne
utronfizikai és radiokémiái, a Veszprémi Vegyipari Egye
temen (a mai Veszprémi Egyetem jogelődjénél) elsősor
ban radiokémiái, a Budapesti Műszaki Egyetemen reak
torfizikai, hőtechnikai, radiokémiái és radioanalitikai 
kutatások kezdődtek. A tudományos kutatás feltétel- 
rendszere jelentősen javult a BME-n az oktatóreaktor 
1971. évi üzembe helyezésével. Már maga a reaktor is a 
hazai nukleáris kultúra nagymértékű fejlődését mutatta. 
Ez volt az első -  teljes egészében -  hazai tervezésű és 
kivitelezésű atomreaktor, melynek létrehozásában több 
hazai intézet és vállalat mellett már a BME néhány okta
tója is részt vett. Az oktató reaktorban, illetve a köréje 
szerveződött intézetben jelentős -  később a paksi atom
erőmű építésében és üzemeltetésében is hasznosítható -  
sugárvédelmi, dozimetriai, radioanalitikai és nukleáris 
méréstechnikai kutatási-fejlesztési munka kezdődött.

Jelentős kutatási munka folyt a debreceni ATOMKI- 
ban. A VEIKI vezetése a 70-es évek elején döntött úgy, 
hogy az intézet hagyományos energetikai tevékenységét 
kiterjeszti az atomenergetika területére is. E célból 1970- 
72-ben szerveződött meg a VEIKI Atomerőművi Csoport
ja. A személyi feltételek megteremtésével egyidejűleg 
létrehozták a Hőtechnikai Laboratóriumot, amely a paksi 
atomerőmű egyes hő-és áramlástechnikai kérdéseinek 
vizsgálatára volt alkalmas.

Az előzőek eredményeként az 1970-es évek végére 
létrejött egy olyan hazai atomenergetikai kutató-fejlesztő 
bázis, amely megfelelő összefogással igen komoly fela
datokat tudott vállalni az épülő paksi atomerőművel 
kapcsolatban. Ezek elvégzését jelentősen segítette az 
összehangolt atomenergetikai kutatási-fejlesztési prog
ram és az azt alátámasztó finanszírozási rendszer (NIM 
KMÜFA, OKKFT, ATKP).

Közvetlen kapcsolat a paksi atomerőművel 
az építés alatt és után

Az előzőek szerint felkészült kutatóintézetek és egyete
mek tudásukat a paksi atomerőmű szolgálatába állították. 
Tevékenységük segítette az építést, az üzembe helyezést 
és az üzemeltetést. Ettől kezdve egyre nagyobb mérték
ben az atomerőmű fedezte, illetve fedezi a kutatási-fejlesz
tési költségeket. A munkában számos kutatóintézet és 
egyetem vett részt, legnagyobb szerepet ebben a szakasz
ban is a KFKI, illetve a KFKI AEKI vállalta, illetve vállalja.

A KFKI közreműködését segítette az is, hogy munkatár
sai 1980. márciusában részt vettek a csehszlovákiai bohu- 
nicei atomerőmű 2. blokkjának fizikai indításában, majd 
november-decemberben részt vállaltak a bulgáriai kozlo- 
duji atomerőmű 3- blokkjának fizikai indításában is. A 
KFKI jelentős mértékben hozzájárult a paksi atomerőmű 
építéséhez, üzembe helyezéséhez és üzemviteléhez.

Megtervezte és kivitelezte a sugárvédelmi környezetellenőrző rend
szert. A VEIKI-vel együttműködve diagnosztikai rendszert tervezett és 
épített, kidolgozta a reaktordiagnosztikai metodikákat. Több számítási 
és mérési eljárást honosítottak meg az atomerőműben. 1985-ben átad
ták a KFKI AEKI-ben kidolgozott VERONA reaktormonitorozó rendszert 
a paksi atomerőmű 1. és 2. blokkjánál. Ez a rendszer az atomerőmű

irányítás nélkülözhetetlen eszközévé vált. Hasonló, továbbfejlesztett 
rendszerek működnek 1986-tól a 3- és 1987-től a 4. blokknál. 1989. 
márciusában átadták a paksi atomerőmű tréning szimulátorát, majd 
júniusban az úgynevezett alapelvi szimulátort. A szimulátorokat a finn 
Nokia Electronics céggel együtt fejlesztette ki a KFKI. 1985 óta működik 
a KFKI AEKI-ben a Paksi Modellkísérlet (PMK) kísérleti berendezés, a 
paksi atomerőmű primerkörének termohidraulikai modellje. Ezzel a kis 
és közepes folyások, a természetes cirkuláció és az üzemzavari tranzi
ens jelenségek széles köre vizsgálható.

A KFKI átalakulásának részeként 1992. január l-jével létrehozott 
AEKI folytatta jogelődjének tevékenységét. 1990 óta üzemel a Paksi 
Modellkísérlet berendezés nemzetközileg is unikálisnak tekinthető 
második változata (PMK-2). A berendezésen 1992 óta 21 reaktorbizton
sági feladat megoldására végeztek kísérleteket. Az atomreaktorok sú
lyos baleseti folyamatainak integrális vizsgálatára 1993-ban létrehozták 
a CODEX (COre Degradation Experiment) berendezést. Az AEKI máig 
legnagyobb feladata a paksi atomerőmű biztonságának újraértékelésére 
szolgáló AGNES projekt vezetése volt. Az 1991-94 között zajlott orszá
gos fontosságú programot az OAH kezdeményezte, s az AEKI-n kívül 
részt vettek benne a VEIKI, az ERŐTERV és a Paksi Atomerőmű Rt. 
munkatársai, valamint jelentős nyugati cégek is. Az AEKI feladata a 
paksi biztonságnövelő intézkedéseket (BNI) megvalósító program 
egyes intézkedéseinek és egyéb átalakításoknak a részletes tudomá
nyos megalapozása volt. Az AEKI az 1990-es években elkészítette az 
általa korábban WER-1000 típusú reaktorokra kidolgozott KARATE 
programrendszer WER-440 változatát. A programrendszer stacioner és 
lassú tranziens üzemállapotok komplex reaktorfizikai modelljét jelenti. 
Ezt követően kifejlesztette és validálta a KIK03D kódot, amelynek 
segítségével lehetővé vált a gyors neutronkinetikai tranziensek három- 
dimenziós számításos modellezése. 1990-től kezdve egy sor kísérleti és 
számítási munkát végzett a paksi fűtőelemek viselkedésének modelle
zésére. Üzemzavar-elemzésekkel részt vett a paksi atomerőmű fűtő
elem-diverzifikálási programjában. Az AEKI hagyományos feladata a 
paksi atomerőmű reaktortartályaival kapcsolatos problémák vizsgálata, 
közreműködve a VEIKI-vel és a BME Nukleáris Technikai Intézettel is. 
1990-ben továbbfejlesztette a VERONA zónamonitorozó rendszert. A 
paksi atomerőmű reaktorvédelmi rendszerének rekonstrukciója része
ként a KFKI feladata a reaktorvédelmi rendszer funkcionalitásának 
felülvizsgálata volt.

A munkák nem teljes felsorolása is jól jellemzi az AEKI 
mérvadó közreműködését a paksi atomerőmű biztonságos 
üzemelésében. Meghatározó szerepet vállal a teljesítmény
emelést megalapozó tudományos munkában is.

A VEIKI az 1980-ig létrehozott erőforrás-bázisát a 
paksi atomerőmű feladatainak megoldásához rendelke
zésre bocsátotta. Szakmai tevékenysége kiterjedt mind 
az üzembe helyezés, mind a üzemeltetés egyes feladatai
nak megoldásaira.

Az üzembe helyezés során végzett munkái közül említésre érdeme
sek a következők: rezgésdiagnosztikai mérő és értékelő rendszerek 
telepítése a primerköri főberendezésekre az áramlások keltette rezgé
sek vizsgálatára, illetve a blokk nagyobb forgógépeire és csővezetékei
re az instabilitások csökkentése céljából; a hermetikus tér integrális 
tömörségvizsgálata elvi alapjainak kidolgozása és a kifejlesztett mérő- 
rendszerrel a blokkok szivárgásának különböző nyomásszinteken törté
nő meghatározása; a blokkok hatásfokát befolyásoló veszteségek feltá
rása, közreműködés a hatásfok- és garanciális mérések végzésében. Az 
atomerőmű üzemeltetése során tevékenységüket a blokkok biztonságát 
befolyásoló tényezők vizsgálatára és a biztonság növelési lehetőségei
nek meghatározására koncentrálták, illetve koncentrálják. Ennek kere
tében részt vettek az AGNES program kidolgozásában, ahol a valószí
nűségi biztonsági és a súlyos baleseti elemzéseket koordinálták és 
végezték. Később értékelték az atomerőmű tűz, belső elárasztás és 
földrengés elleni védettségét valószínűségi alapon, illetve számos biz
tonságnövelő intézkedés megalapozó biztonsági elemzését készítették 
el. Kidolgozták a konténment üzemeltetés során csökkentett nyomás 
melletti ismételt integrális tömörségvizsgálatának módszerét és elvégez
ték a szivárgásméréseket az éves leállások során. S nemzetközi tudo
mányos tanácsadó testület vezetőjeként közreműködtek a lokalizációs 
toronyban lévő buborékoltató kondenzátor tervezési körülmények 
közötti kísérleti vizsgálatában. Jelenleg részt vesznek a végleges bizton
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sági jelentés készítésében, a főberendezések öregedésének vizsgálatá
ban, az élettartam-hosszabbítás megvalósításához szükséges feladatok 
meghatározásában és megoldásában, továbbá az atomerőmű nagy 
radioaktivitás-kibocsátással szembeni védettségét értékelő programok 
végrehajtásában.

A BME Nukleáris Technikai Intézet a Vasbeton Tan
székkel együttműködve a paksi atomerőmű építése során 
részt vett a biológiai védelmi betonfalak készítési techno
lógiájának és sugárvédelmi minősítési rendszerének kidol
gozásában, az elkészült betonfalak átvételi vizsgálati prog
ramjának megtervezésében és elvégzésében. A Nukleáris 
Technikai Intézet dolgozta ki a paksi atomerőmű szakem
bereinek közreműködésével a helyi dozimetriai ellenőrző 
rendszer telepítési tervét. Speciális mérési eljárások és mé
rőrendszerek kidolgozásával járult, vagyis járul hozzá a 
biztonságos üzemeltetés feltételeinek megteremtéséhez.

Kidolgozta és megépítette a paksi dozimetriai és környezetvédelmi 
rendszerhez csatlakozó online monitorozó rendszert, mely a kéményen 
kibocsátott radioaktív nemesgázok és más radioizotópok szelektív méré
sére alkalmas. A primerköri szivárgások folyamatos monitorozására N-16 
mérésen alapuló igen érzékeny mérőrendszert dolgozott ki és telepített, 
amely a gőzfejlesztő csövek mindenkori állapotának meghatározásához 
szolgáltat mérési adatokat. Emellett részt vett az erőművi szivárgások 
vizsgálatára alkalmas egyéb módszeren (N-l6, Na-24, K-42, H-3) alapuló 
eljárás kidolgozásában. Kidolgozott egy N-13 kimutatására szolgáló kí
sérleti mérőberendezést, mely a hermetikus tér inhermetikusságának 
vizsgálatában alkalmazható. Az intézet kifejlesztette a hibás fűtőelemek 
üzem közbeni detektálására alkalmas mérőrendszert. A rendszer képes 
következtetni a hibás fűtőelemek jelenlétére, a hibás elemek számának, a 
hiba típusának, a hibás elemek korának (kiégettségi fokának) megállapí
tására. Ennek segítségével értékelte a fűtőelemek állapotát a négy reaktor 
minden egyes kampányára az elmúlt 5 évben. Eljárást dolgozott ki a 
radioaktív hulladékok minősítő mérésére, radiokémiái módszert fejlesz
tett ki a különböző radioizotópok meghatározására a bepárlási maradé
kokban és a kimerült ioncserélő gyantákban, valamint a környezeti min
tákban lévő mesterséges és természetes eredetű radioizotópok meghatá
rozására. A paksi atomerőmű reaktortartályainak élettartam-becslésével 
kapcsolatos reaktordozimetriai kutatási-fejlesztési munkát kezdettől 
fogva a BME NT1 végzi. Az ezzel összefüggő mindenkori aktuális felada
tok megoldásában együttműködik a PA Rt. Anyagvizsgáló Laboratórium
mal és a Reaktorfizikai Osztállyal. A Reaktortartály Felügyeleti Programot 
Ellenőrző és Véleményező Testület tagjaként számos hazai kutatóintézet
tel és ipari üzemmel kooperál immár 18 éve. Az 1991-ben bevezetésre 
került új reaktortartály felügyeleti program reaktordozimetriai részét a 
BME NTI dolgozta ki. Részt vesz az atomerőmű élettartam-gazdálkodásá
val kapcsolatos koncepciók kidolgozásában, s azon belül a reaktordozi
metriai feladatok megoldásában. Az utóbbi években folyamatosan bővül 
az intézet által végzett termohidraulikai vizsgálatok köre. Ilyenek: a 
WER-440-nel kapcsolatos termohidraulikai rendszermodell fejlesztése, 
háromdimenziós kapcsolt reaktorfizikai-termohidraulikai számítások, 
reaktortartályon, a fűtőelemkötegeken és a reaktortartályhoz kapcsolódó 
berendezéseken (pihentető medencén) belüli háromdimenziós termo
hidraulikai elemzések.

A BME több más tanszéke is részt vesz a paksi atom
erőművel kapcsolatos feladatok megoldásában (eseten
ként más egyetemekkel és intézetekkel közösen). Közü
lük kiemelem a következőket: a szekunderköri vízüzem 
módosítása a gőzfejlesztők feszültségkorróziós kockáza
tának minimalizálása érdekében (a BME Energetika Tan
szék és a Veszprémi Egyetem Fizika-Kémia Tanszék 
együttműködésében); a primer- és szekunderköri víz
üzemi információs (szakértő) rendszer létrehozása (a 
BME Energetika Tanszék, Rendszer- és Irányítástechni
kai Tanszék, Veszprémi Egyetem Fizika-Kémia Tanszék, 
Vegyipari Műveletek, Kibernetika Tanszék, VEIKI); a 
primerköri vízüzem felülvizsgálata, módosítása a korró- 
ziótermék-transzport mérséklése érdekében (BME Gé
pészmérnöki Kar, VE Mérnöki Kar).

A paksi atomerőmű kapcsolata 
a felsőoktatással

Előzmények

A hazai egyetemeken -  mindenekelőtt a Budapesti 
Műszaki Egyetemen, az Eötvös Loránd Tudományegye
temen, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen 
és a Veszprémi Vegyipari Egyetemen -  már az ötvenes 
évek végén, a hatvanas évek elején (az 1958. évi II. Gen
fi Atomenergia Konferenciával egyidejűleg) megkezdték 
a nukleáris technikai, az atomenergetikai képzést. Az 
Eötvös Loránd Tudományegyetemen a fizikus szak tan
tervébe beillesztették a neutronfizikai, reaktorfizikai és a 
nukleáris méréstechnikai diszciplínák oktatását, a ve
gyészképzésben megjelentek a radiokémiái tantárgyak. 
A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen a fizi
kusképzésben elsősorban a neutronfizikai, a vegyész- 
képzésben az izotóptechnikai diszciplínák jelentek meg. 
A Veszprémi Vegyipari Egyetemen a radiokémiái témák 
oktatását kezdték el, egy idő után külön radiokémiái 
szak keretében.

Legteljesebb képzési rendszer a Budapesti Műszaki 
Egyetemen alakult ki a nukleáris technika, az atomener
getika területén.

1957-ben a Gépészmérnöki Karon szabadon választható formában 
megjelent az Atomerőművek című tantárgy (a Lévai András professzor 
által vezetett Hőerőművek Tanszéken), majd a Villamosmérnöki karon 
a reaktorelmélet (Simonyi Károly professzor), a neutronfizika és a nuk
leáris elektronika. 1960-tól a Gépészmérnöki Karon (a Hőerőművek 
Tanszék gondozásában) a hőerőgépész szakon egyre nagyobb teret 
kapott az atomenergetikai képzés (reaktorfizika, reaktortechnika, reak
torok hőtechnikája, sugárvédelem atomerőművek, izotóptechnika). 
1960-ban a Hőerőművek Tanszék gondozásában, több más tanszékkel 
és külső intézettel együttműködve, elkezdődött az atomenergetikai 
posztgraduális oktatás.

Az első szakmérnök szakot az atomenergetika terüle
tén szervezték meg 1960-ban (1961-ben jelent meg a 
vonatkozó miniszteri rendelet) a BME Gépészmérnöki 
Karon. Ettől kezdve a mai napig több mint 20 szakmér
nöki tanfolyam indult a BME Gépészmérnöki Karon, 
illetve később a BME Nukleáris Technikai Intézet gondo
zásában. E képzések keretében atomenergetikai tárgyú 
egyetemi jegyzetek sora jelent meg a BME-n.

Ugrásszerűen javultak a képzés feltételei a BME okta
tóreaktorának 1971. évi üzembe helyezésével. Ez külö
nösen a gyakorlati képzésre hatott, de jelentősen gazda
gította és elmélyítette az elméleti képzést is. Az oktató- 
reaktornál a BME hallgatói mellett több más hazai egye
tem (ELTE, KLTE, JÄTE, W E) hallgatói is részesültek 
képzésben, elsősorban laboratóriumi gyakorlatok kere
tében. Az oktatóreaktorban képzést kaptak a Szovjet
unió, Csehszlovákia, (majd Csehország és Szlovákia), 
valamint NDK (majd Németország) egyes egyetemeinek 
hallgatói. Ez csere alapon lehetővé tette, hogy a BME 
számos hallgatója ezekben az országokban kapjon k i
egészítést az itthoni képzésükhöz.

Alapvetően több mint két évtizedes felsőfokú oktatás 
eredményeként teremtődött meg a magasan képzett 
szakembergárda a paksi atomerőmű építéséhez, üzembe 
helyezéséhez és az üzemeltetés indításához. 1982-ben az
1. blokk üzembe helyezéséhez ebből a szempontból is
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rendelkezésre állt az összes feltétel. Ezt elősegítették 
azok az (1-6 hónapos) speciális tanfolyamok, amelyeket 
már a Paksi Atomerőmű Vállalat felkérésére tartott meg a 
BME Nukleáris Technikai Intézet. Az induló üzemeltető 
gárdából alig volt olyan felsőfokú szakember, aki nem 
kapott valamilyen képzést ebben az intézetben. A tech
nikusok között is nagyon sokan vettek részt oktatásban 
a BME NTI-ben.

Az atomerőmű-üzemeltetés személyi feltételeinek megteremtésének 
szervezési feladataiban is részt vett a BME Nukleáris Technikai Intézet. 
1972-73-ban a Nehézipari Minisztérium (NIM) megbízásából tanul
mányt készített, amelyben felmérte az atomerőmű építésével járó szak
emberigényt, megállapította annak struktúráját és javaslatot tett a meg
oldásra. Hasonló jellegű munkát készített az OAB megbízásából, amely 
a NIM-en kívüli tárcák szakemberigényeivel és -képzésével foglalko
zott. 1976-ban újabb tanulmányt készített a teljes szakemberigényre és 
ebben már javaslatot tett a teljes képzési struktúrára és annak tartalmá
ra. Ez az anyag alapját képezte később a Paksi Atomerőmű Vállalaton 
belüli oktatási rendszere és szervezete megteremtésének.

Kapcsolat az atomerőmű üzembe helyezése után

A paksi atomerőmű kezdettől fogva szoros kapcsola
tot tart a felsőoktatással. E kapcsolat kétirányú és több 
komponensű. A szakemberképzés megoszlik az egyete
mi oktatás és az üzemen belüli képzés között. A felső- 
oktatási intézmények -  s különösen a BME -  segítik a 
paksi üzemen belüli képzést, valamint a KFKI AEKI is 
részt vállal ebben a munkában, mindenekelőtt az oktatá
si feltételek megteremtésében való hatékony közremű
ködésével. Ez az együttműködés valamennyi szereplő 
munkáját hatékonyabbá teszi.

A hazai tudományegyetemek (mindenekelőtt az ELTE 
és a debreceni KLTE, illetve jogutódja a Debreceni Egye
tem) elsősorban azzal segíti a szakemberellátást, hogy a 
fizikus- és vegyészképzésbe beiktatja a nukleáris tárgyak 
oktatását is. A Veszprémi Egyetem elsősorban a radioké
miái képzésben érdekelt. A BME folytatja továbbra is a 
legteljesebb atomenergetikai oktatást, s ebben a paksi 
atomerőmű igen hatékonyan részt vesz: oktatási felté
telek megteremtéséhez és folyamatos fenntartásához 
történő hozzájárulásával, egyes szakembereinek oktató 
munkájával és a BME paksi kihelyezett főiskolai szak 
működési feltételeinek megteremtésével. A nukleáris 
technikai, illetve atomenergetikai képzés graduális, 
posztgraduális oktatásra és doktori képzésre egyaránt 
kiterjed.

A BME Természettudományi Karon folyó mérnökfizikus szak mo
duljainak egyike a nukleáris technikai modul, amely megadja az alapvető 
magfizikai, reaktorfizikai, rektortechnikai, termohidraulikai, radioanaliti- 
kai, sugárvédelmi, nukleáris méréstechnikai, üzemtani és egyéb elméleti 
és gyakorlati ismereteket, amelyekre a paksi atomerőműben alapozhat
nak az üzemen belüli képzés keretében. A BME-n -  elsősorban a Nuk
leáris Technikai Intézet gondozásában -  a paksi atomerőmű üzembe 
helyezése után is folytatódott a diplomával rendelkező szakemberek 
továbbképzése atomenergetikai és egyéb szakmérnökképzések kereté
ben. 1981 óta a paksi atomerőmű 60 szakembere szerzett szakmérnöki 
oklevelet és 21 szakembere jelenleg végzi szakmérnöki tanulmányait a 
BME-n. A BME Nukleáris Technikai Intézet doktoranduszainak jelentős 
része a paksi atomerőművel közvetlen vagy közvetett kapcsolatban lévő 
témákban végezte, illetve végzi kutató munkáját. A Paksi Atomerőmű Rt. 
sok szálon segíti ezt a kiterjedt oktatási munkát, egyrészt közvetlen támo
gatás formájában, másrészt olyan kutatási, fejlesztési megbízásokkal, 
amelyeknek teljesítése magasabb szintre emeli oktatóink atomenergeti
kai ismereteit, s ez oktató munkájuk színvonalára is jótékonyan hat.

A BME NTI a paksi atomerőmű oktatóközpontja számára úgyneve
zett szoftverszimulátort fejlesztett ki a primer- és szekunderköri folya
matok valósidejű vizsgálata, illetve elemzése céljából. Az intézet által 
összeállított szimulátor gyakorlatok segítségével az atomerőmű szakem
berei jobban értik meg az egyes berendezésekben és az egész blokk
ban végbemenő folyamatokat a legkülönbözőbb feltételek mellett. E 
szoftverszimulátorok a mérnökfizikus szak nukleáris technikai moduljá
ban is felhasználásra kerülnek. Az intézet munkatársai oktatási segédle
tek, tankönyvek írásával is segítik az üzemen belüli képzést.

A BME Ergonómiai és Pszichológiai Tanszék munkatársaival többek 
között a következő témakörökben van az atomerőműnek több évre 
visszanyúló kapcsolata: az üzemvitel megbízhatóságát befolyásoló té
nyezők tanszék általi vizsgálata, ennek keretében a szimulátoros kép
zés elemzése; egy videotechnikát is felhasználó, a szimulátoros gya
korlatokat (ön)értékelő, a jobb csoporttevékenységet elősegítő rend
szer (COSMOS) kidolgozása a tanszék munkatársainak vezetésével; az 
atomerőmű oktatóinak, instruktorainak pedagógiai továbbképzése.

A paksi atomerőművön belüli üzemi képzést a hazai 
kutatóintézetek elsősorban a képzési feltételek megte
remtése és folytonos korszerűsítése révén segítik. Az 
atomerőmű teljes léptékű tréningszimulátorának létesí
tési fővállalkozója (az 1984-88 közötti időszakban) a 
KFKI volt. A nyolcvanas évek végétől az atomerőmű 
irányításával végzett fejlesztési munka keretében a mo- 
dellfejlesztésben a KFKI AEKI az egyetlen partner.

A közösen végzett fejlesztések közül a jelentősebbek: a szimulációs 
számítógépek lecserélése; az eredetitől lényegesen eltérő, új termohid
raulikai, neutronfizikai, hermetikustéri modellek felhasználása; a turbi
naszabályozási és a reaktorvédelmi rendszerek rekonstrukciója; az 
eredeti blokkszámítógépek kiváltása; az interface egység rekonstruk
ciója; a blokki VERONA rendszer rekonstrukciójának megfelelően a 
régi VERONA rendszer kiváltása a szimulátoron is; a földrengés techno
lógiai átalakításokkal összefüggő modell-módosítások végrehajtása.

A kilencvenes évek elején készült el az atomerőmű 1. 
szintű -  azaz a zónakárosodás gyakoriságát és annak 
összetevőit értékelő -  valószínűségi biztonsági (PSA) 
elemzése. Ennek keretében igen sok szimulátoros gya
korlatból álló kísérletsorozatot hajtottak végre, hogy 
meghatározzák az üzemeltető személyzetek üzemzavar
elhárítás alatti beavatkozásainak megbízhatóságát. A 
kísérletsorozatot az atomerőmű munkatársai a VEIKI 
vezetésével és részvételével végezték el.

A SZTAKI közreműködő partner volt az új reaktorvé
delmi rendszer szimulátoron történő megvalósítása és az 
új információs blokkszámítógépi rendszer szimulátoron 
történő telepítése terén.

Előadásom a paksi atomerőmű 1. blokkjának üzembe 
helyezése 20. évfordulójának alkalmából mintegy 45 év 
munkáját foglalta össze röviden. Tettem ezt azért, mert az 
utóbbi 20 év az oktatás, valamint a kutatás-fejlesztés vo
natkozásában az azt megelőző 25 éves előkészítő munka 
nélkül nem ismerhető és érthető meg. A paksi atomerő
műben kialakuló üzemi kultúra gyökerei a megelőző 25 
évben találhatók. A korábban kialakuló kapcsolat az 
atomerőmű üzembe helyezése után is folytatódott, sőt 
egyre szélesebbé vált. Sajátos szimbiózis valósult meg az 
atomerőmű és a kutatás, valamint a felsőoktatás intézmé
nyei között, mely valamennyi résztvevő előnyére vált és a 
nemzetgazdaságnak is nagy hasznot hozott, illetve hoz.

Az atomerőmű a biztonságos üzemeléssel is összefüg
gő terhelési tényező szempontjából a világ atomerőmű
veinek élvonalában van. Az egész élettartamra vonatkoz
tatott terhelési tényezője mintegy 10%-kal magasabb,
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mint a világ nyomottvizes atomerőműveinek átlagos ter
helési tényezője, ami majdnem 1,5 milliárd kWh többlet 
villamosenergia-termelést jelent évente. Ez mai áron szá
mítva évi mintegy 11 milliárd forint többlet termelési 
értéket és -  a többi hazai erőműben elérhető átlagos 
villamosenergia-egységköltséget figyelembe véve -  évi 
körülbelül 6 milliárd forint megtakarítást eredményez az 
ország villamosenergia-fogyasztásában. Meggyőződé
sem, hogy ennek nagy része a paksi atomerőműben 
kialakult üzemi kultúrának köszönhető. Ebben pedig 
szerepe van a paksi atomerőmű, valamint a hazai kutatás 
és felsőoktatás egymást segítő, kölcsönösen hasznos 
együttműködésének.

Ez nem sikerülhetett volna megfelelő előrelátás nél
kül, mely sok résztvevő érdeme. Megérdemlik, hogy erre 
itt is rámutassunk. A KFKI-ban Pál Lénárdmk, Szabó Fe
rencnek, Gyimesi Zoltánnak, Szatmáry Zoltánnak, Ga
dó Jánosnak, Szabados Lászlónak és sok más kollégá
nak köszönhető, hogy az intézet az 50-es évek végétől 
kezdve az atomenergetika legfontosabb hazai bázisinté
zete lett. Az ELTE-n M arx György, a debreceni KLTE-n 
Csikai Gyula és munkatársaik részesei e munkának. A 
BME-n Simonyi Károly mellett külön is kiemelem Lévai 
András professzor meghatározó szerepét, aki kezdetek
től fogva több oldalról is jelentősen befolyásolta a folya
matokat. Ezúton is köszöntjük az atomenergetikai fejle

ményeket ma, 94 évesen is követő Lévai András pro
fesszort. Az atomerőmű és a kutatás, illetve felsőoktatás 
intézményei közötti kapcsolat az üzembe helyezést kö
vetően nem lett volna olyan eredményes az atomerőmű 
vezetői és különböző szinteken dolgozó munkatársai 
nélkül. Külön kiemelem, hogy e kapcsolat sértetlenül át
élt minden vezetőváltást. Ez nem kis részben az első szá
mú vezetőknek köszönhető. Kiemelem közülük is az el
ső vezérigazgatót, Pónya Józsefet, aki minden tevékeny
ségével azt érzékeltette, hogy a különböző szereplők 
együttműködése kölcsönös érdekeken alapul és egyér
telművé tette, hogy a paksi atomerőmű kiemelt felelős
séget érez mind a kutatás, fejlesztés, mind az oktatás 
iránt. Ezt a nemes hagyományt folytatták a következő 
vezérigazgatók is. Pár hónapos tapasztalatom alapján 
bizton állíthatom, hogy az új vezérigazgatót, Kocsis Ist
vánt is ugyanezen vezérelvek irányítják. Véleményem 
szerint a paksi atomerőmű, valamint a kutatás, fejlesztés 
és felsőoktatás kölcsönös érdekeken alapuló, igen szer
teágazó együttműködése példa nélküli Magyarországon, 
de valószínűleg ritka a világon is. Az atomerőmű kiemel
kedően biztonságos és gazdaságos üzemeltetésében az 
atomerőmű dolgozóinak nagyon jó munkája mellett en
nek is meghatározó szerepe van. A sors ajándékának 
tartom, hogy 1958-tól a mai napig, immár több mint 44 
éve magam is részese vagyok e folyamatnak.

Mielőtt méltatnám a magyar ipar és építőipar husza
dik századi csúcsteljesítményét, a paksi négyblokkos 
atomerőmű létrehozását, fontosnak tartom elemezni az 
akkori magyar iparpolitikai és az általános szemléleti 
viszonyokat, a szállító és vevő érdek ellentétén túlmuta
tó gondolkodási különbséget az akkori szovjet és ma
gyar világ között. Bemutatom továbbá azt, hogy hogyan 
változtak és fejlődtek ennek az atomerőmű típusnak a 
tervezési viszonyai, valamint a mi atomerőművünk épí
tésével összefüggő körülmények.

Minden kezdet nehéz (1964-1972)

Magyarországon, tudomásom szerint, felső irányítási 
szinten először 1964-ben az MSZMP Politikai Bizottság 
határozatában jelent meg -  konkrétum nélkül -  távlatok
ban egy hazai atomerőmű létesítésének gondolata. Ez az 
egymondatos utalás -  véleményem szerint -  azért kerül
hetett a határozatba, mert a hatvanas évek elején, de 
különösen 1963-64. év telén súlyos széntermelési és 
-ellátási gondok jelentkeztek. Ez az időpont gyakorlati
lag egybeesett a Szovjetunióban létesített első ipari mé

retű atomerőművi blokk üzembe helyezésével, amelyről 
mi csak 1965-ben szereztünk tudomást. Innen az esemé
nyek felgyorsultak.

1966-ban kormány felhatalmazással megkötöttük egy 
800 MW-os, kétblokkos atomerőmű építésére az állam
közi egyezményt.

Akkor határozottan úgy gondoltam, hogy ez a lépés 
tudatos iparpolitikai döntés volt. Utólag elemezve azon
ban úgy látom, hogy e kormányszintű megállapodás 
mögött magyar részről mértékadó politikai erő, széle
sebb körű iparvezetési háttér valójában nem állt. Ennek 
megfelelően az államközi egyezmény 1969- évi magyar 
részről történő felmondása, majd 1970. évi kétoldalú 
módosítása törvényszerű volt.

Ebben az időben Magyarországon az atomerőművek 
működését, a kifejlesztett típusokat valamelyest ismerő 
és annak hazai ipari méretű megvalósítását támogatók 
nagyon kicsiny tábora a Műszaki Egyetemen, a Központi 
Fizikai Kutató Intézetben, az ERŐTERV-nél dolgoztak, és 
így a felsővezetői döntésekre számottevő befolyást nem 
tudtak gyakorolni.

A hatalmon lévő akkori állami és ipari vezetés döntő 
mértékben az ötvenes évek -  kényszerűen erőltetett -
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nehézipar-fejlesztésén nőtt fel, ahol az energetika távlati 
célkitűzéseinek egyetlen lehetősége a hazai szénvagyon 
kutatása és kitermelése volt.

Az ötvenes évek második felétől jelentős fejlődésnek 
indult a magyar vegyipar. Ennek energetikai vonzata- 
ként megépült a szovjet-magyar kőolajvezeték, és 1963- 
tól üzemelt a finomítói maradékot, gudront felhasználó 
legnagyobb magyar hőerőmű, igen kedvező gazdasági 
mutatókkal. Ennek megfelelően az ipari vezetésben -  
nagyon ésszerűen -  egyre erősödött a kőolaj-import 
gyors növelésére való törekvés, amely magával hozta a 
további kőolajszármazékra építendő erőművek gondola
tát, jelentősen kisebb beruházási költséggel az atomerő
műhöz képest.

Az elmondottak alapján -  érthető módon -  erős volt a 
kötődés a hagyományosnak számító energiahordozók 
bázisán építendő erőművekhez az ismeretlen atomerő
művel szemben.

Az 1966-tól egyre erőteljesebben meghirdetett új gaz
dasági mechanizmus a gazdasági vezetés egy részében 
sok tekintetben gondolkodásváltást eredményezett -  
még ha ennek a legtöbb esetben nem is volt meg a poli
tikai és gazdasági alátámasztottsága. Ilyen volt például 
az a nem széles körben, de mértékadó vezetők által 
megfogalmazott törekvés, hogy nyugati tervezésű és 
szállítású atomerőművet építsünk.

Az előzőekkel csak arra akartam rávilágítani, hogy 
hiába volt legfelső szintű elkötelezettség, hiába kezdtük 
meg az erőműépítés előkészítő munkáit, hiába érvel
tünk, az országon belüli erőviszonyokat nem tudtuk 
megváltoztatni.

Ennek nem az volt a legnagyobb hátránya, hogy mó
dosítottuk az egyezményt -  ez utólag a típusváltás miatt 
jól is jött - , hanem az, hogy az atomenergia hazai befo
gadására történő felkészülés teljesen megtorpant, gya
korlatilag be sem indult.

Váratlan fordulat (1972-1974)

1972-ben, amikor egy váratlan fordulat hatására -  
szovjet oldalról a kőolaj exportot visszafogták -  az akko
ri nehézipari miniszter keresztülvitt egy kormánydöntést 
a paksi atomerőmű építésének tényleges megkezdésére. 
Ez szerintem ipartörténeti jelentőséggel bír. Akkor -  még 
mindig naivan -  abban reménykedtünk, hogy a felső 
szintű állami-, pénzügyi- és iparvezetés egy csapásra 
zöld utat biztosít az atomerőmű építésének. Sajnos nem 
így történt, az építkezés leállításának veszélye a már 
megkezdett létesítési munkák időszakában több éven 
keresztül fennállt, s az atomerőművel szemben koráb
ban kialakult elutasító magatartás egy ideig inkább foko
zódott, minthogy csökkent volna.

Az ötvenes évek elejétől a hetvenes évek végéig Ma
gyarországon 10 hőerőmű épült vagy zöld mezőn, vagy 
meglévő erőmű bővítéseként. Az erőművek között lé
nyeges minőségi különbség nem volt. A különbségek el
sősorban a blokknagyságokból adódtak. Ennek megfele
lően az erőmű építési igények megítélésében kialakult 
egyfajta sablonosság, ügy az ipari, mint a pénzügyi és az

iparági vezetésben is. Természetszerűen hiányzott az az 
ismeret, amely egy ilyen méretű és követelményrendsze
rű atomerőmű létesítését megkülönbözteti a hagyomá
nyosan megépült hőerőművektől. Az igazi baj az volt, 
hogy kezdetben mi, akik irányítottunk sem rendelkez
tünk elegendő információval. Mi is a hagyományos erő
művek létesítésén nőttünk fel, és a konkrét atomerőmű
vel szemben támasztott követelményekhez, a választott 
megoldásokhoz a kiviteli terv megismerése során csak 
nagyon késve jutottunk hozzá. (Ezért állandó harcba 
kényszerültünk. Például, hogy miért kell előbb kezdeni 
az üzemeltető személyzet felkészítését, a beruházáshoz 
miért kell lényegesen több szakember és ezáltal a meg
szokotthoz képest teljesen más infrastruktúra.)

Azt a tényt, hogy a korábban megépült (1950 és 1970 
között Magyarországon tíz hőerőmű épült, vagy zöld me
zőn, vagy meglévő erőmű bővítéseként. Lényeges különb
ség közöttük nem volt, azok elsősorban a blokknagysá
gokból adódtak) hazai hőerőművekhez képest a paksi 
atomerőmű építési, szerelési naturális értékei szinte min
den területen egy nagyságrenddel nagyobbak, csak a 
nyolcvanas évek elején tudtuk egyértelműen bizonyítani.

Az eddig ismertettek mellett nehéz körülményt terem
tett az államközi egyezmény alapján kitűzött üzembe he
lyezési határidő szorítása és az új biztonsági filozófiára tör
ténő áttérésből adódó, lényegében prototípus építéséből 
származó hosszabb átfutási idő. Az Államközi Egyezmény 
módosítása lehetőséget adott a magyar vezetésnek, hogy 
1972-ben az első blokk üzembe helyezését 1980-ra rögzít
se. A szovjet fél ezt hivatalosan elfogadta, holott már 
akkor is kapacitásgondokkal küzdött. 1972-ben hivatalo
san a biztonsági filozófiaváltás és az ennek következmé
nyeként választott tervezési megoldás még nem volt is
mert. Ennek tényét és ezzel együtt a műszaki tervátadás 
egy éves csúszását csak 1973-ban jelentették be.

Határidő-csúszás (1974-1982)

1974 végén a műszaki terv megismerésével az is kiderült, hogy e 
terv alapján a konkrét munkákra felkészülni nem lehet, mivel ez csak 
egy koncepciót tartalmazott és a konkrét megoldások csak jóval később 
a folyamatosan szolgáltatott kiviteli tervben jelentek meg.

Bizonyos mértékben az már akkor is világos volt, mai szemmel 
pedig egyértelmű, hogy a minimum két éves csúszás már 1974—75-ben 
bekövetkezett, azonban a szállító és vevő taktikai harca miatt új üzem
be helyezési határidő egészen 1980-ig nem került kitűzésre.

Máig sem tudom eldönteni, hogy egy korábbi határ
idő-módosítás lett volna e helyesebb, ami esetleges terv 
és berendezés szállítás további csúszásához vezethetett 
volna. Egy azonban biztos, hogy ez a taktika az atome
rőmű építés ellenzőinek kedvezett. Folyamatosan olyan 
határidő-csúszást kértek rajtunk számon, mindenki a 
maga vérmérséklete szerint, amelyben vétlenek voltunk.

1978 körül már az is látszott, hogy a villamosenergia
ellátásban semmi zavar nem támad egy körülbelül két
éves csúszás esetén. Mégis, a felső szintű vezetés egé
szen 1982 elejéig a határidő-csúszás miatt negatívan 
minősítette a munkánkat. Ekkor kaptunk hivatalos meg
erősítést arra, amit addig is követtünk, hogy szemben a 
határidővel, első a biztonság.
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Építő- és szerelőipar helyzete

Az ötvenes évek elejétől megindult jelentős ipafejlesz
tés során kinőttek úgynevezett „ipari létesítményeket 
építő” szakcégek. Ilyenek voltak például a 22-es, 26-os 
Állami Építőipari Vállalatok, a VEGYÉPSZER, a VERTESZ 
szerelő vállalatok. Nyilvánvalónak látszott, hogy a hazai 
atomerőmű építésénél is ezekre a szakcégekre kell tá
maszkodni. Ezek a cégek alkalmasak is voltak hagyomá
nyosnak számító erőmű épületek, gépek, szerkezetek 
építésére, szerelésére. így például olyan jelentős paksi 
építmények, mint a turbina gépház, a vízkivételi mű, 
vízlágyító, gond nélkül épültek meg.

Ugyanakkor ezek a cégek egy teljesen új, kellő idő
ben nem ismert minőségi követelményrendszerben meg
tervezett, nagyságrenddel nagyobb mennyiségű, kiváló 
minőségű anyag egymással szorosan összehangolt be
dolgozására sem eszközileg, sem szakember létszám 
tekintetében nem voltak felkészülve. Ráadásul a hetve
nes években ilyen speciális és költséges felkészülés nem 
is nagyon állt érdekükben, mert megélhetésük más ha
gyományos iparfejlesztés kapcsán biztosítva volt.

Egy jellemző példa: 1977-ben, amikor megjelentek az építőipar 
feladatát képező acél lemezburkolattal ellátott betonacél cellák kiviteli 
tervei a Ganz MÁVAG-nak, a magyar ipar egyik fellegvárának, a vezeté
se szakembergondokra hivatkozva nem vállalta a gyártást. A megoldás 
ismert. Kormányszintű döntéssel vagy fél tucat cég között lett szétoszt
va a gyártás. Ez csupán a problémák elhanyagolhatóan kis része volt. 
Egy-egy ilyen központi beavatkozás a vállalatok munkájába a magyar 
gazdaságban ekkor már egyre idegenebb volt.

Szovjet és magyar működési mechanizmusok

Szólni kell még néhány szót a szovjet tervezésről, 
kapacitás gondjaikról és erre az időszakra jellemző álta
lános gondolkodásról.

Azt leszögezhetjük, hogy a Szovjetunióban kifejlesz
tett víz-vizes reaktorblokkal működő atomerőmű típus a 
nyugati országokban elfogadott biztonsági filozófiának 
megfelelő áttervezését az ezzel megbízott központi ter
vező intézet határozottan és következetesen végrehaj
totta.

Az azonban már más kérdés, hogy azok, akik a konk
rét paksi kiviteli tervezést végezték, de különösen mi, 
akiknek ezt meg kellett valósítani, ennek a tudásnak, 
átfogó gondolkodásnak, a részletekre kiható összefüg
gések, az anyagokkal és a kivitelezéssel szembeni köve
telmények ismeretének csak jóval később és fokozato
san kerültünk birtokába. Ez az időpont már köszönő
viszonyban sem volt a hivatalosnak tartott 1980-as üzem
be helyezési határidővel.

Nem szeretnék különösebben a politikában elmélyed
ni, de ma a fiatal politikusok, akik talán akkortájt szület
tek, egyszerűen összemossák a KGST-országok belső 
működését, pedig mi akkor Pakson konkrétan megta
pasztaltuk a szovjet és magyar gondolkodás, vezetési 
stílus közötti jelentős különbséget.

A Szovjetunióban egy nagyon kemény -  ellentmon
dást nem tűrő -  utasításos rendszer működött. Nálunk -  
szerencsére -  lehetett vitatkozni, és az állami vállalatok

egyre inkább piacorientált gazdálkodást folytattak. 
Orosz kollégáink például nem értették, hogy miért nem 
lehet egy vállalatot utasítani, hogy más munkák rovására 
nagy erőket csoportosítsanak Paksra. Nem beszélve 
arról, hogy ők 15-20 ezres cégekben gondolkoztak.

Ezek a jelentős gondolkodásbeli eltérések megfejelve 
a szállító és vevő érdekellentétével rendszerint olyan 
látszatot teremtettek, hogy mi vagyunk képtelenek a 
feladattal megbirkózni elfedve a gyártási kapacitáshi
ányt, a késői tervszolgáltatás és az állandó módosítás 
tényét.

Külön kell azonban szólni a helyszíni szovjet szakér
tők munkájáról, akik zömében jól képzett és atomerőmű 
építésében jártas szakemberek voltak. Ennek akkor is 
nagy jelentősége volt, ha még ilyen típusú atomerőmű 
építésében ők sem rendelkeztek tapasztalattal.

Nekik nagyon nehéz szerep jutott: a hazai gondolko
dásban nőttek fel, de hamar megismerték a magyar vi
szonyokat és sok tekintetben azonosultak vele. Ugyan
akkor ők hivatalosan a szállító képviselői voltak. Véde
niük kellett a hibás, késedelmes szállításokat.

Úgy gondolom, ahhoz, hogy reálisan értékelni tudjuk a paksi atom
erőmű létrehozásában a magyar ipar által nyújtott teljesítményt, szük
ség volt ez előzőekben röviden összefoglalt korképre, vagy talán 
kórképre.

A paksi atomerőmű, mint magyar 
csúcsteljesítmény

Mindenek előtt fontosnak tartom kijelenteni, hogy a 
paksi atomerőművet kompletten fővállalkozásban a 
magyar ipar hozta létre szovjet koncepció terv, primer- 
köri kiviteli tervek alapján, zömében szovjet koordiná
cióban szállított berendezésekkel.

A primer körön kívül a kiviteli tervezést, az erőmű 
teljes építését, a technológiai, a villamos- és irányítás- 
technikai szerelést, a minőségellenőrzést, az üzembe 
helyezést, szovjet tanácsadás mellett teljes mértékben 
magyar vállalatok végezték.

A magyar fővállalkozás önállóságát mi sem bizonyítja jobban, mint 
az, hogy az első blokknál a legfőbb ismereteket, tapasztalatot megsze
rezve a további blokkok építése során számtalan korszerűsítést, több 
jelentős változtatást hajtottunk végre, részben a biztonság további 
növelése, részben az építési, szerelési munkák egyszerűsítése érdeké
ben. Ezek közül az idő rövidsége miatt kettőt emelnék ki:

Az egyik a kéregbetonozás alkalmazása és ezzel együtt az építési 
elemek nagy fokú előregyártása.

A másik -  talán KGST-szinten is egyedülálló hogy közvetlenül az 
első blokk üzembe helyezése után kimondtuk, hogy a szállított szovjet 
számítástechnikai berendezések alkalmatlanok a blokk tartós üzemé
nek kiszolgálására és a továbbiakban fokozatosan a magyar számító
gép-rendszereket alkalmaztuk.

Természetesen a magyar ipar csúcsteljesítményének a komplett, ma 
is működő atomerőművet tartom, mégis mai előadásomban az első 
blokk létrehozásával foglalkozom elsősorban. Egyrészt azért, mert az 
egyes blokk üzembe helyezésének tiszteletére jöttünk ma össze, más
részt, mert a csúcsok csúcsának ezt a blokkot tartom, hiszen ezt még az 
előzőekben említett zavaró körülmények ellenére sikerült létrehozni.

Kiindulásként szeretnék néhány adatot felsorolni, hogy 
érzékeljük milyen feladatot kapott a magyar építő- és 
szerelőipar. Egy kis egyszerűsítéssel úgy tekintem, hogy 
az első blokk alapvetően négy év alatt épült meg 1978 és 
1981 között. (Természetesen az erőmű építése 1975-ben
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indult, de elsősorban a kiviteli tervek hiányában magán a 
blokkon elenyésző volt a teljesítés. 1982-ben pedig már az 
üzembe helyezési munkák domináltak.)

A négy év alatt tisztán az építési és a szerelési mun
kák összege mai áron számítva 110 milliárd Ft volt.

Az eddig ismertetettek alapján röviden összefoglalom 
azokat a jelentősebb intézkedéseket, amelyek biztosít
hatták a feladatok összehangolt teljesítését:

• Kellettek hozzá olyan vállalatok, amelyek vezetése 
hosszabb távon megélhetést látott az atomerőmű létesí
tésében és ezért vállalt jelentős és speciális gépesítést, 
folyamatos szakember képzést, esetenként jelentős 
cégen belüli átcsoportosítást. Ma úgy mondanánk, volt 
„jövőképük”. Ezen túlmenően biztosították, hogy a jó 
szakemberek számára ez a munka vonzó legyen.

• Sikerült biztosítani olyan feltételeket, elhelyezést, 
ellátást, kulturális életet, közbiztonságot, amellett, hogy 
Pakson tízezer ember dolgozott, ahol elsősorban a fiatal 
szakemberek a szakmai fejlődés mellett jó megélhetést, 
jövőt láttak.

• Az előzőekben ismertetett zavaró körülményektől 
függetlenül a kis alapterületen történő együtt dolgozás 
nehézségeitől, a munkák programozásának bevezetésé
vel és számonkérésével sikerült egy elfogadható, közös 
eredményre orientált légkört kialakítani.

• Az előírt minőségi előírások betartatása kezdettől 
alapvető követelménynek számított. Ez vezethetett a 
biztonságos üzembe helyezéshez.

• Minden vita ellenére az évek előrehaladtával végül 
is megkaptuk a kormányzati szervektől azokat az eszkö
zöket, amelyek lehetővé tették az eredményes munkát.

Az elmondottak tömören bizonyítják -  véleményem 
szerint -, hogy Magyarországon magyar vállalkozásban 
ilyen összetett, nagy volumenű, kiemelkedő minőségi 
követelménynek megfelelő létesítmény, mint a paksi 
atomerőmű, még nem épült. Úgy gondolom azonban, 
hogy -  sok minden egyéb mellett -  ez azért sikerülhe
tett, mert rendelkeztünk megfelelő ipari előélettel. Az 
építést megelőző évtizedekben hazánkban jelentős ipari 
létesítmények épültek az energiaipar és a vegyipar terü
letén, és az itt szerzett tapasztalatok alapján felnőhetett a 
Pakson kiemelkedő teljesítményt nyújtó magyar kutató, 
tervező, beruházó, építő, szerelő, üzemeltető garnitúra.

Természetesen minden Pakson dolgozó vállalatról 
elismeréssel lehet szólni, de az alkalom úgy kívánja, 
hogy kiemeljem azokat a cégeket, akik vállalták a nagy 
kihívást az első blokknál még ismeretlen feladatot, a 
primerkör építését, szerelését és így részesei voltak en
nek a kiemelkedő teljesítménynek.

Az ERŐTERV, ERBE, PAV szerepét rendhagyóan az 
első blokk megvalósításánál összevontan együtt emel
ném ki, még akkor is, ha ezek külön cégek voltak, na
gyon sokszor egymással szemben álló érdekekkel és 
állásfoglalásokkal. Azonban ennek a beruházásnak 
összefogói és irányítói mégis ez a hármas fogat volt.

A PAV testesítette meg és képviselte az évek előreha
ladtával egyre erőteljesebben az atomerőművi szakmai 
hozzáértést és azt a követelmény rendszert, hogy ennek 
az erőműnek több évtizeden keresztül biztonságosan 
kell működnie a lehető legkisebb ráfordítással. Az ERBE

a tulajdonos megbízásából szervezte a rendkívül össze
tett beruházás főbb mozzanatait a szerződés kötéstől, az 
üzembe helyezésig. Jelentős gyakorlattal rendelkeztek, 
de ez a feladat egy nagyságrenddel nagyobbnak bizo
nyult a korábbiaknál. Az ERŐTERV-nek és a rajtuk ke
resztül bekapcsolt kutatóintézeteknek, altervezőknek 
nagy részük van abban, hogy a paksi atomerőmű jelen
tős magyar szellemi értéket képvisel.

A 22-es ÁÉV fővállalkozásban egyedül építette a pri
merkör épület komplexumát. Ez a cég volt a sor elején, 
így a váratlan mennyiségi többlet és akkor még a hazai 
építőiparban ismeretlen minőségi követelmény őt érte 
legváratlanabbul, de ugyanakkor ez a cég tette rövid idő 
alatt talán a legtöbbet, hogy felnőjön a feladathoz.

A primerkör technológia szerelésén két jelentős cég 
osztozott. A GYGV korábbi hagyományos hazai erőmű
vek szerelésén kevésbé volt ismert. A rendkívül precíz 
munkát igénylő főberendezések szerelésénél kiemelke
dő munkát végeztek, kiváló szakember gárdával rendel
keztek.

A VEGYÉPSZER elsősorban a saválló csővezetékek, 
tartályok, burkolatok gyártását, szerelését végezte. Mun
kájuk nagyon jól illeszkedett a vegyiparban szerzett 
tapasztalatokhoz, precíz jó gyártási háttérrel rendelkező 
vállalat volt.

A teljes villamos és irányítástechnika szerelése a 
VERTESZ-re hárult. Annak ellenére, hogy munkaterület 
szempontjából nagyon ki volt szolgáltatva az előtte hala
dóknak, nagyon tudatosan, hatékonyan szervezte a 
munkát, építette fel szervezetét és oldotta meg a szinte 
megoldhatatlannak tűnő feladatot.

Tisztában vagyok vele, hogy a húsz-egynéhány évvel 
ezelőtt történteket nem az én rövid méltatásom teszi hi
telessé, hanem az elmúlt húsz év üzemviteli történései, 
de mindenek előtt az 1. számú blokk által a mai napig 
megtermelt mintegy 65000 GW-órányi villamosenergia 
mennyiség.

Végezetül engedjék meg, hogy minden korábbi belső 
harctól, vitától függetlenül ez alkalommal fejet hajtsak ez 
előtt a kis ország előtt. A felső vezetői elhatározás, a 
pénzügyi és műszaki gondolkodás, a megvalósitó szelle
mi és fizikai erőfeszítés, a munkavállalói elhivatottság, 
az emberi kreativitás, a sokszor emberfeletti erőfeszítés 
előtt. Az előtt a kiváló teljesítmény előtt, amely ezt az 
erőművet létrehozta, és amely -  műszaki és gazdasági 
paraméterein keresztül -  azóta is bizonyítja a világnak 
korszerűségét és versenyképességét. Azt hiszem, mind
annyian, akik ebben az emberpróbáló munkában részt 
vettünk, többek lettünk, és egy életre nem felejtjük el.

Engedjenek meg egy kicsit érzelmi jellegű felvetést 
utolsóként. Nagyon jó érzéssel tölt el, amikor az erőmű
be menet elmegyek a szoborpark előtt, ahol emléket 
állítunk azoknak a világhírű magyar származású tudó
soknak, akik az atomenergetika megteremtésénél siker
rel közreműködtek.

Úgy gondolom, hogy ugyancsak a bejárat előtt méltó 
lenne egy szimbolikus emléket állítani, nem a szemé
lyeknek, hanem annak a magyar szellemi és fizikai erő
feszítésnek, amely ezt az erőművet itt, Magyarországon, 
a 20. században megalkotta.
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RADIOAKTIV HULLADÉKOK ELHELYEZESE 

-  A NEMZETKÖZI HELYZET

A huszadik század második felében egyre nyilvánva
lóbbá vált, hogy az emberi környezet mennyire törékeny 
és sebezhető. Felismerték, hogy a szabályozásokat vagy 
környezetvédelmi intézkedéseket globális méretekben 
kell alkalmazni, különben nem lesznek hatékonyak. Ez a 
felismerés vezetett számos nemzetközi jogi egyezmény 
megalkotására, amelyek célja az emberi környezet meg
védése. Ezeknek egy része a környezeti szennyezés sza
bályozásával -  ezen belül a radioaktív hulladékokkal -  
foglalkozik.

Az óceánokat hosszú időn keresztül használták ipari hulladékok, 
többek között radioaktív hulladékok elhelyezésére is. 1975-ben lépett 
életbe a tengerek további szennyezését megelőző Londoni Konvenció, 
amely megtiltotta -  többek között -  a nagy aktivitású radioaktív hulla
dékok tengerbe öntését. 1993-ban azután a tiltást kiterjesztették min
dennemű radioaktív hulladékra.

Több mint negyven évvel ezelőtt merült fel a radioaktív 
hulladékok földfelszín közeli vagy felszín alatti tárolókban 
történő elhelyezésének gondolata. A koncepció az elmúlt 
évtizedekben jelentős mértékben fejlődött. Az ötvenes 
években a hulladékok kibocsátása, védelem nélküli föld
medrű lerakása volt a jellemző, ahol a természetes környe
zetet úgy igyekeztek megválasztani, hogy a hulladékok 
aktivitástartalmának gyors hígulását, vagy hosszabb idejű 
„helyben maradását” biztosítsák. A sugárvédelemben és "a 
tudatos környezetvédelemben a hatvanas években bekö- 
vetkezetett fejlődés a korábbi gyakorlatot nem igazolta. A 
megfelelő mértékű izoláció iránti igény kielégítésére szü
letett meg a több-gátas koncepció, amelyben az izolációt 
három tényező együttes hatásának -  a hulladékformának 
és csomagolásnak, a kialakított műszaki védelmeknek 
(falak, térkitöltés, vízelvezetés, eltömedékelés stb.) és a 
geológiai befogadónak -  kell szavatolnia.

A nyolcvanas évek elejére kidolgozott koncepciók már 
figyelembe vették a hulladékok élettartamát is, és megha
tározták az úgynevezett rövid, illetve hosszú élettartamú 
hulladékok kategóriáját. Közöttük a 30 éves felezési idejű 
izotópok domináns jelenléte lett a választóvonal. A nyolc
vanas években vált általánossá -  a hulladéktárolók enge
délyezésekor -  a lakossági meghallgatás intézménye, első
sorban a félelmek feloldására. Erre az időszakra tehető a 
biztonsági és sugárvédelmi kérdések kockázati alapú 
megközelítése, amely egyrészt módszertani fejlesztési igé
nyeket támasztott, másrészt kockázati kritériumok alkal
mazását tette szükségessé, harmadrészt a kapcsolódó te
vékenységek (például telephely-kiválasztás, intézményes 
ellenőrzés) tartalmát és jellegét változtatta meg. Egyre 
hangsúlyosabban kerültek megfogalmazásra a hulladék 
elhelyezés alapelvei, az emberi egészség és a környezet 
védelme, illetve a jövő nemzedék iránti felelősség.

A részletek országonként és hulladéktípusonként változnak. Az 
elhelyezés koncepciójának általában része az is, hogy a hulladékot 
megfelelő fizikai és kémiai állapotba hozzák, a felszínen vagy az alatt 
ember alkotta műszaki gátak közé teszik, végül pedig a tárolót -  az 
elhelyezési műveletek befejeztével -  megfelelő anyagok alkalmazásával 
eltömedékelik és lezárják.

A kis és közepes aktivitású hulladékok 
elhelyezése

Az elhelyezési lehetőségek közötti választásnál számí
tásba veszik a hulladék radiológiai kockázatát, (azt az 
időskálát, amelyen keresztül a hulladék veszélyt jelent), 
a hulladék mennyiségét, továbbá gazdasági és társadal
mi tényezőket. Általában az alábbi elhelyezési lehetősé
gek jöhetnek szóba:

Kommunális szemétlerakók: csak az igen alacsony 
radionuklid-tartalmú hulladékok elhelyezésére lehetnek 
alkalmasak.

Felszínközeli, sekély árkok: bizonyos műszaki létesít
ményekkel kiegészítve, vagy in situ stabilizálva alkalma
sak lehetnek nagy volumenű szilárd hulladék elhelyezé
sére, például uránérc-bányászati és ércdúsítási hulladék, 
valamint a nukleáris ipar rövid élettartamú, közepes ak
tivitású hulladékainak elhelyezésére. A földtani és mű
szaki gátak hosszú időn keresztül helyben tarthatják a 
radioizotópokat. A földfelszín közelsége azonban tartós 
intézményes ellenőrzést, karbantartást, felügyeletet igé
nyel annak érdekében, hogy csökkenteni lehessen a 
szándékokban emberi behatolás lehetőségét, vagy a 
természeti folyamatok következtében bekövetkező izo- 
lálási hatékonyság csökkenést a távoli jövőben.

A mélygeológiai formációkban történő elhelyezés: ha 
kellő módon választják meg a természetes és műszaki 
gátakat a tároló rendszeren belül, akkor hosszú időn 
keresztül kellő izolációt képes biztosítani a véletlen em
beri behatolás ellen. Potenciálisan alkalmas geológiai 
befogadóként ez idáig só, gránit, agyag, bazalt és vulká
ni tufa került a figyelem középpontjába.

A hulladék elhelyezésének alapkoncepcióját túlnyo
mórészt az adott ország földtani és környezeti adottságai 
alapján választják ki, figyelembe véve más országok ta
pasztalatait is. A korábbi elképzeléseket folyamatosan 
felülvizsgálják. A felszín közeli elhelyezésre vonatkozó 
egyre szigorúbb hatósági és törvényi követelmények 
miatt a legújabb koncepciók a műszaki gátak révén sok
kal jobb elszigetelést ígérnek, mint a néhány évtizeddel 
ezelőtt bevezetett változatok.

Az eddig megvalósított vagy kifejlesztés alatt álló hul
ladékelhelyezési koncepciók közül a legjelentősebbek a 
felszín feletti kamrás, a felszín közeli, sekély árkos kiala
kítású, a felszín alatti kamrás és az úgynevezett geológiai 
tárolók. A felszín alatti környezetben -  ellentétben a fel
szín közelivel -  a körülmények többnyire stabilak ma
radnak azon idő alatt, amely a radioaktivitás kellően ala
csony szintre való lebomlásához szükséges.

A geológiai tárolás a hosszú élettartamú hulladékok 
elszigetelésére leginkább megbízható megoldásként 
merült fel. Amennyiben a tároló-rendszer műszaki gát
jainak hatékonysága idővel lecsökkenne, akkor is csak 
fokozatosan romlik a tároló izoláló képessége. Ekkor a
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bioszférára gyakorolt káros hatást jelentősen mérsékli 
az időközben végbemenő radioaktív bomlás, továbbá a 
mélységben történő felhígulás, diszperzió és megkö- 
tődés.

A kis és közepes aktivitású hulladékok végleges elhe
lyezésére felszíni és felszín közeli, illetve felszín alatti 
tárolók szolgálnak. Több országban -  Franciaország, 
Spanyolország, Egyesült Államok, Japán, Csehország és 
Szlovákia -  a rövid élettartamú radioaktív hulladékokat 
felszín közeli tárolóban helyezik el. A felszín közeli el
helyezés tervezési alapelve az, hogy meg kell akadályoz
ni az elhelyezett hulladékok hozzáférését egyrészt a 
szándékolatlan emberi beavatkozásoktól, másrészt pedig 
a vízbehatolástól egészen addig, amíg a hulladékok akti
vitás szintje le nem csökken a környezetet már nem ve
szélyeztető szint alá. A hulladéktárolót a lezárását köve
tő intézményes megfigyelési időszak alatt folyamatosan 
ellenőrzik, ami a szabályozó hatóságok előírásaitól füg
gően általában 100-300 év. Ezen ellenőrzési időszakra 
vonatkozó követelmények kiegészülnek a hosszú és rö
vid élettartamú izotópokra vonatkozó telephely-specifi
kus izotópkoncentráció-határokkal is.

Franciaország első felszín közeli radioaktív hulladéktárolója -  a 
Centre de la Manche-i tároló -  Párizstól mintegy 400 km-re található. A 
létesítményt műanyag fóliával és bitumennel impregnált védőréteggel 
bélelt, árok típusú felszíni tárolóként alakították ki és üzemeltettek 
liosszú éveken keresztül. Miután a nemzeti hulladékkezelési ügynökség 
(ANDRA) 1979-ben átvette az üzemeltetést, a korábbi koncepciót foko
zatosan felváltotta egy korszerű rendszer, amelyik vasbeton szerkezetű, 
modulárisan bővíthető elemekből áll, és rendelkezik külön csapadék
víz, valamint a beszivárgó víz gyűjtésére szolgáló rendszerekkel. A 
tároló kapacitása 525000 m3. A tároló megteltét követően már 1991-ben 
megkezdődtek a telephely bezárásával kapcsolatos műveletek, melyek 
1995-ben be is fejeződtek. A második hulladéktároló létesítmény a 
Centre de L’ Aube-i tároló üzemeltetési engedélyét 1991-ben adták ki. A 
tároló -  melynek teljes befogadó kapacitása 1000 000 m3 — évente kö
rülbelül 30000 m3 hulladékot fogad.

Nagy-Britanniában a Drigg-i tároló 1959-től üzemel. Ez idáig közel 
1000000 m3 hulladékot helyeztek itt el. Kezdetben a természetes 
agyagkőzetben kialakított árkokba borították le a hulladékcsomagokat. 
1998-tól kezdve azonban korszerű felszíni betoncellás elhelyezést alkal
maznak. A hulladékokat 15 m3-es fémkonténerekben rakják le.

Spanyolországban 1990-ben készült el az El Cabril-i tároló a kis és 
közepes aktivitású hulladékok elhelyezésére. A választott technológia 
hasonlít a francia L’ Aube-i megoldáshoz. A hulladékokat felszín közeli 
betonmedencékben helyezik el. A tároló első kiépítése 58000 m3 hulla
dék befogadására alkalmas.

Japánban 1993-tól üzemel egy 40 000 m3 befogadóképességű felszí
ni tároló Rokkasho-Murában. A tárolót a későbbiekben 200000 m3, 
majd az utolsó lépcsőben 600 000 m3 kapacitásúvá bővítik. A telephely 
lezárását követően 300 éves intézményes ellenőrzést terveznek.

A szlovákiai Mohiban és a csehországi Dukovanyban az atomerő
műhöz közel építettek felszíni tárolókat.

Svédországban Forsmark közelében, kristályos metamorf kőzetben, 
60 m mélységben a Balti-tenger alatt építették meg a hulladéktárolót 
(SFR). A létesítmény 1988 óta üzemel, itt helyezik el az atomerőművek 
üzemeltetéséből származó összes rövid élettartamú, kis- és közepes 
aktivitású, illetve az orvosi, az ipari és a kutatási alkalmazásokból eredő 
radioaktív hulladékot. A számítások szerint 500 év múlva a hulladék 
megmaradó aktivitása a befogadó kőzet természetes háttérsugárzása 
szintjére csökken. A tárolóban négy kamrát és egy silót alakítottak ki a 
különböző típusú hulladékok elhelyezésére. A tárolótérhez a külszínről 
két alagút vezet. Az egyik a konténerek beszállítására, míg a másik a 
személyzet szállítására szolgál, és ez használható az SFR későbbi bőví
tésére is. A közepes aktivitású hulladékokat -  elsősorban a reaktor 
vizének tisztítására használt és a tárolóba történő szállítást megelőzően 
megszilárdított szűrőgyantákat -  25 m átmérőjű és 50 m magas beton
silóban helyezik el, melyet egy hengeres sziklakamrában alakítottak ki. 
A siló és a kőzet közti teret bentonitos agyaggal töltötték ki, amely

szigetelőként funkcionál a vízáramlással szemben. A silón belül a hulla
dékot függőleges aknákban helyezik el, melyeket utólag betonnal tölte
nek ki. A kisebb védelmet igénylő alacsonyabb aktivitású hulladékokat 
160 m hosszú sziklakamrákban helyezik el. A tároló jelenlegi kapacitá
sa 60 000 m3, melyből idáig körülbelül 25 000 m3-t töltöttek meg hulla
dékkal. További 30000 m3 kapacitást alakítanak ki majd a második 
fázisban. A harmadik szakaszban pedig a leszerelési hulladék elhelye
zéséhez szükséges további 100000 m3 tárolóteret építik ki.

Finnországban 1992 óta Olkiluotoban üzemel a kis és közepes 
aktivitású hulladékok tárolója (VLJ), mely alig 1 km-re van az atomerő
műtől. A hulladékokat betonfalú silókban helyezik el, melyeket a kris
tályos alapkőzetben képeztek ki a felszíntől 70-100 m mélységben. A 
tárolót 40 év üzemeltetési hulladékának befogadására tervezték, ami 
40 000 db 200 1-es hordót jelent. Az üzemeltetés befejeztével az alaguta- 
kat és az aknát tökéletesen lezárják, ezt követően nincs szükség a táro
ló ellenőrzésére. A tároló kialakítása lehetővé teszi a bővítést az atom
erőmű leszereléséből eredő hulladék befogadására.

Egy hasonló tároló épült 110 m mélységben a Loviisa-i atomerő
mű telephelye közelében, melyet 1998-ban nyitották meg. A befoga
dó kőzet gránit, amelynek kora körülbelül 1640 millió év. A tárolót 
két, lapos dőlésű törészóna között egy ép kőzettömegben, vízszintes 
vágatokban alakították ki, stagnáló mélységi sós vizű környezetben. 
Megteremtették a tároló későbbi bővítésének lehetőségét az erőmű 
leszereléséből származó hulladékok elhelyezésére. A létesítmény 
három szakaszban épül meg. Az első fázisban csak egyetlen, a hulla
dék elhelyezésére szolgáló vágat és a kiszolgáló rendszerek készül
tek el. A második fázisban alakították ki a másik vágatot és a szilárdí
tott hulladékok befogadására szolgáló kamrákat. A harmadik fázis 
2020 után valósul meg, amikor az atomerőművet leállítják, és meg
kezdődik annak leszerelése.

Norvégiában a Himdalen-i tárolót 1999-ben nyitották meg. Négy 
kamrát építettek az 50 m vastagságú fedőkőzet alatt.

Németország úgy döntött, hogy minden fajta radioaktív hulladékot, 
beleértve a rövid élettartamú kis és közepes aktivitású hulladékot is, 
mélygeológiai formációkban helyeznek el. 1967 és 1978 között az Asse- 
sóbányában helyeztek el kis aktivitású hulladékot egy demonstrációs 
projekt keretében. A volt NDK területén Morale mellett egy felhagyott 
sóbányában alakítottak ki mélységi tárolót a rövid élettartamú, kis és 
közepes aktivitású hulladék elhelyezésére. Ez 1981 és 1998 között foga
dott hulladékot. Mindkét létesítmény 500 m-nél mélyebben van.

Svájcban a rövid élettartamú hulladékokat Wellenbergnél, felszín 
alatt, vízszintes vágatokkal megközelíthető kamrákban szándékoznak 
elhelyezni. Bár a javasolt telephelyet korábban kanton szintű népszava
záson elvetették, most azon fáradoznak, hogy a javaslatot módosítások
kal 2002-ben újra referendumra terjesszék.

Hosszú élettartamú kis és közepes aktivitású 
hulladékok elhelyezése

A hosszú életű radioaktív hulladékok olyan radioizo- 
tópokkal szennyezettek -  elsősorban transzurán ele
mekkel (TRU) - ,  melyek felezési ideje nagy, ezért ra
dioaktivitásuk csak igen hosszú idő alatt csökken a ve
szélytelennek tekinthető szintre. Következésképpen az 
ilyen hulladékokat megfelelően hosszú ideig hatéko
nyan izolálni kell az élő környezettől, hasonlóan a to
xikus hulladékokhoz, amelyek veszélypotenciálja azon
ban az időben nem csökken. Jellemzően ide sorolhatók 
a katonai programokból származó radioaktív hulla
dékok.

A legtöbb, atomenergiát alkalmazó ország a hosszú 
felezési idejű radioaktív hulladékok elhelyezésére mély
geológiai tárolást tervez. Ez a nemzetközileg elfogadott 
stratégia igen hosszú egyeztetések eredményeként ala
kult ki. Ezen koncepció ellenzői gyakran hivatkoznak 
arra, hogy napjainkig ilyen létesítményt még nem enge
délyezett egyetlen ország hatósága sem. A nukleáris 
iparág képviselőinek korábbi válaszai -  hogy nincs pon-
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tos időpont az első ilyen tároló megnyitását illetően -  
mára már érvényüket vesztették azáltal, hogy 1998 máju
sában az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala 
engedélyt adott a TRU hulladékok lerakási műveleteinek 
megkezdésére az Új Mexikó-i WIPP nevű létesítmény
ben. Ez a világ első mélységi tárolója, melyet kimondot
tan hosszú élettartamú, kis és közepes aktivitású radio
aktív hulladékok elhelyezésére építettek. A tárolót 
650 m-rel a felszín alatt egy 600 m vastag, 225-250 millió 
éves só képződményben alakították ki. A 8 db tárolómo
dulban összesen 176000 m3 hulladék helyezhető el. A 
megvalósítás során az egyik legnehezebb feladat a hosz- 
szú távú biztonság igazolása volt. Végül is a könyvtárak
ra rúgó biztonsági elemzések hitelt érdemlően igazolták, 
hogy a tároló működésétől származó becsült legna
gyobb sugárterhelés a hatósági korlát (0,15 mSv/év) 32- 
ed része, ami a természetes háttérsugárzás 1/24-e. Ez azt 
jelenti, hogy a számított maximális dózis 760-szor ki
sebb, mint az USA-ban mérhető természetes háttérsugár
zás átlagos értéke. A tervek szerint a WIPP 2044-ig fogad 
hulladékot, majd a tárolót lezárják, és 100 éven át aktív 
intézményes ellenőrzést folytatnak. Ezt követően 10000 
évig passzív felügyeletet terveznek.

A kiégett fűtőelemek és a nagy aktivitású 
hulladékok végleges elhelyezése

Az elmúlt évtizedekben a szakemberek már számos 
lehetőséget tanulmányoztak a nagy aktivitású hulladé
kok bioszférától történő hosszú idejű elszigetelésére. A 
tengerbe süllyesztés, a mélytengeri óceáni talapzatban 
való elhelyezés vagy a kontinentális jégsapka alá való 
hulladéklerakás egyrészt nemzetközi egyezményeket 
sértene, másrészt nagyon kockázatos, mivel a hulladé
kok az elhelyezést követően ellenőrizhetetlené válnak. 
Az űrbe való kilövés rendkívül drága, és fennáll a vissza
esés lehetősége, továbbá ennek végrehajtásához a kié
gett fűtőelemeket reprocesszálni kellene. A következő 
évtizedekben persze új lehetőségek is felmerülhetnek. 
Nyilvánvaló, hogy minden ésszerű alternatívát meg kell 
vizsgálni, annak ellenére, hogy mára már széles körű 
nemzetközi egyetértés alakult ki a hosszú élettartamú 
radioaktív hulladékok stabil mélygeológiai formációk
ban való elhelyezésének műszaki előnyeiről. A termé
szetes és műszaki gátak biztosította rendszer révén ez a 
stratégia megteremti annak lehetőségét, hogy a hulladé
kokat rendkívül hosszú időtartamon át -  akár sok ezer 
évig -  elzárják a bioszférától, illetve hogy a radioaktív 
izotópok csak elhanyagolható koncentrációban jelen
hessenek meg az emberi környezetben. Ezzel a megol
dással a véletlen emberi behatolásból származó kocká
zat is minimálisra szorítható. Ez a végleges elhelyezési 
megoldás lényegében egy passzív védelem, amely nem 
igényel további beavatkozást, vagy intézményes ellenőr
zést, bár célszerű az elhelyezés helyét rögzíteni, és vala
milyen rutinszerű ellenőrzést hosszabb időtartamon ke
resztül fenntartani. Ez az opció meghagyja a jövő nem
zedékeknek azt a lehetőséget, hogy ha akarják, viszsza- 
termeljék a hulladékot. A geológiai elhelyezésről már je

lenleg is bebizonyítható, hogy biztosítani tudja az elvárt 
szintű és időtartamú izolációt, ezen túlmenően visszafor- 
díthatóvá is tehető, szemben más elhelyezési opciókkal.

A több száz méter mélységben történő elhelyezést ma 
a legbiztosabb megoldásnak tartják a hosszú élettartamú 
hulladékok tartós elszigetelésére.

A nagy aktivitású hulladékok tárolóinak létesítési folyamata jóval 
hosszabb, mint a kis és közepes aktivitású hulladékok esetén. Ennek 
a hosszú folyamatnak minden fázisa sok évig tart, vagy éppen évti
zedeket vesz igénybe. Ez alatt lehetőség van a társadalmi vitára, to
vábbá a hatóságok szigorú ellenőrzésére, amelynek során minden 
feltételt ki kell elégíteni, mielőtt áttérnének a következő fázisra. 
Fontos megjegyezni, hogy a műszaki biztonság nem függ az előreha
ladás ütemétől, mivel az ellenőrzött átmeneti tárolók -  ha nem is 
fogadhatók el hosszú távú stratégiaként -  biztonságos ideiglenes 
megoldást biztosítanak.

Nemzeti programok a nagy aktivitású 
hulladékok elhelyezésére

Az USA jelenlegi politikája szerint a nyitott üzem
anyagciklus stratégiáját kívánják alkalmazni, vagyis a 
kiégett fűtőelemeket hulladéknak minősítik, és közvetle
nül geológiai tárolókba tervezik elhelyezni. Ennek meg
felelően a hosszú távú kutatások egyik fő iránya megfe
lelő geológiai befogadó kőzettest felkutatása és a tároló 
műszaki megoldásának kimunkálása.

A telephelykutatások az 1970-es évek elején kezdődtek. Többszöri 
próbálkozást követően végül 1987-ben a Kongresszus úgy döntött, hogy 
a kutatásokat egyetlen helyre, a Nevadában lévő Yucca-hegységre össz
pontosítja. Ez a terület egy szeizmikusán nyugodt, sivatagi szárazságé, 
vulkánikus eredetű vidék. Az alkalmasnak tűnő kőzettest a felszín alatt 
200-400 m-re található a regionális talajvízszint felett. A felszín alatti 
kutatási munkák 1994-ben kezdődtek. 1997-re elkészült el a felszín alatt 
300 m-re kialakított mintegy 8 km hosszú, 7,6 m átmérőjű alagút, mely
ből oldalirányba vágatokat és vizsgálati üregeket képeztek ki. Ebben a 
föld alatti laboratóriumban végzik el mindazon vizsgálatokat, melyek 
alapján eldönthető lesz, hogy a kőzettest, illetve a telephely alkalmas-e 
nagy aktivitású radioaktív hulladékok befogadására. A tervek szerint az 
üzemeltetés több mint 30 éve alatt a 250 km hosszú alagútrendszerben 
körülbelül 12000 hulladékcsomagot helyeznek el, mely összesen 70000 
tonna nagy aktivitású hulladékot (kiégett fűtőelemet) tartalmaz.

2001-ben, miután az Energiaügyi Minisztérium (DOE) nem talált sem
mi kiverni valót a Yucca-hegységbe tervezett nagy aktivitású radioaktív- 
hulladék-tároló telephelyének alkalmasságát illetően, benyújtotta javasla
tát az elnöknek. George W. Bush elnök a javaslatot támogatólag továbbí
totta a Kongresszusnak, mely azt nagy többséggel támogatta. 2002. július 
10-én a Kongresszus 60:39 arányban jóváhagyta az elnök indítványát. 
Ezzel megnyílt a törvényes lehetőség arra, hogy a DOE előkészítse az 
engedélykérelmet. A telepítési és építési terveket az US NRC-nek kell 
engedélyeznie. Az engedélykérelem benyújtása 2004 végére várható. A 
tervek szerint a tároló építése 2010-re fejeződik be. A hulladékcsomagok 
elhelyezését követően még 300 évig nem zárják le a tárolót, azért, hogy 
ha szükséges, akkor visszatermelhessék a konténereket.

A mély geológiai elhelyezés koncepciójának és rész
leteinek kidolgozásán túl Los Alamosban vizsgálják a 
gyorsítóval működő transzmutáció lehetőségét is, amit 
az elnök Tudományos Tanácsadó Testületé kulcsfontos
ságúnak minősített.

Svédországban az Oskarshamn-i atomerőmű közelé
ben található Aspö-i földalatti kutatólaboratórium 1995- 
ben kezdte meg működését. A létesítmény egy 3,6 km 
hosszúságú alagút, amely 450 méter mélységbe vezet. Az 
Aspö-i kutatások fő célja a gránit alapos megismerése, 
illetve a felszín alatti vizek és a geokémiai kérdések 
tanulmányozása.

3 4 0 FIZIKAI SZEMLE 2 0 0 2 /1 2



A tárolót -  melynek tervezett kapacitása 8000 t UO, -  gránitban, 
körülbelül 500 m mélységben tervezik kialakítani. A kiégett fűtőeleme
ket, amelyeket rézkonténerbe helyezett acéltartályokba zárnak, függő
legesen fúrt lyukakban helyezik el, és bentonittal veszik körül.

Helyszíni kutatásokat legalább két településen indítanak, s ezek mun
kálatai előreláthatólag 4-5 évig tartanak. Tervek szerint 2007-ben jelölik 
ki a végleges telephelyet, és 2015-re építik meg a tároló első fázisát a 
teljes elhasznált fűtőanyag mennyiség 10 %-ára, azaz 400 db rézkonténer 
(800 t U) elhelyezésére. Ehhez szükség van a szabályozó hatóságok és a 
kormány jóváhagyására. A demonstrációs szakaszban -  amely a számítá
sok szerint 6 évig tartana -  a konténerek adott esetben könnyen vissza- 
termelhetők. Ezt követően kezdődne meg a tároló végleges feltöltése. 
2000 januárjában a kormány felkérte az SKB-t, hogy mutassa be a külön
böző elhelyezési megoldási alternatívákat, és nyújtson be egy integrált 
megvalósíthatósági tanulmányt nyolc potenciális befogadó közösség 
telephelyére vonatkozóan, végezetül pedig ismertesse, hogy miként 
kívánja elvégezni a telephelyvizsgálatokat. A jelentéseket, miután a terve
zeteket véleményezték az érintett hatóságok, az SKB 2000 decemberé
ben benyújtotta a kormánynak, mely úgy találta, hogy a jelentések meg
felelnek a kabinet által felállított követelményeknek, következésképpen 
nincs akadálya, hogy az SKB két településen megkezdje a részletes telep
helyvizsgálatokat a befogadó gránitkőzet jellemzésére.

Finnországban az elhasznált nukleáris fűtőelemeket 
egy mélygeológiai tárolóban kívánják elhelyezni. Ezen 
stratégia fő elveit a finn kormány 1983-ban határozta 
meg, melyet az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium 
1991-ben kiadott rendelkezés útján megerősített. A ter
vezett tárolókapacitás 2400 tonna kiégett fűtőanyag (kö
rülbelül 1500 db konténer). A fűtőelemek elhelyezésére 
szolgáló tartály anyaga öntött vas, melyet egy másik, 
rézfalu tartályban helyeznek el. A svéd koncepcióval 
ellentétben a hulladékcsomagok lejuttatását a hulladék- 
tárolóhoz aknán keresztül, nem pedig szállítójármű se
gítségével tervezik megoldani.

Minden egyes csomag egy 7,5 m mély, a tároló padló
zatában kialakított 1,5 m átmérőjű furatba kerül, bento
nittal körülvéve. Az egyes lyukak közötti távolság né
hány méter. Az elhelyezést követően a megközelítő jára
tokat bentonit, homok és zúzott gránit keverékével töltik 
vissza. Végezetül pedig lezárják az aknát, melyre jelen
leg még nincsenek kész tervek.

1996-ban, két villamosenergia-termelő vállalat létrehozta a Posiva 
Oy-t. Ezen cég feladata az elhasznált fűtőanyag geológiai tárolásának 
előkészítése. 1985-ben a regionális geológiai tanulmányok eredményei 
alapján 102 potenciálisan megfelelő területet választottak ki. A későbbi
ekben a Környezetvédelmi Minisztérium 17-et elvetett közülük. 1987- 
ben a szóba jöhető területek számát ötre csökkentették. A helyszíni 
vizsgálatokat ezeken a helyszíneken kezdték meg. 1992 végén három 
helyszínt választottak ki a részletes vizsgálatok céljaira. 1997-ben négy 
körzetben kezdődött meg a Környezetvédelmi Hatásvizsgálati Eljárás, 
mely 1999 elejére be is fejeződött. Az Atomenergia Törvény értelmében 
a nukleáris hulladék elhelyezésének első lépése az úgynevezett Elvi 
Döntés volt. Ebben a kormány azt mérlegelte, hogy a kérdéses projekt 
egybevág-e a társadalom érdekeivel. Különös azt vizsgálta, hogy 
mennyire van szükség a létesítményre, a kijelölt helyszín alkalmas-e, 
illetve, hogy milyenek a javasolt beruházás környezeti hatásai. A java
solt helyszínek helyi önkormányzatai nyilatkoztak arról, hogy egyetér- 
tenek-e a javasolt tervvel. Az Elvi Döntés meghozatala iránti kérelem
nek tartalmaznia kellett a felépítendő létesítménnyel kapcsolatos Kör
nyezeti Hatástanulmányt is. A finn parlament 2001. május 18-án elsöprő 
többséggel (159:3) ratifikálta azt az Elvi Döntést, mely az ország atom
erőműveiből származó elhasznált nukleáris fűtőelemek Olkiluoto kör
zetében történő végleges elhelyezését javasolta. A döntés lehetővé teszi 
a Posivának, hogy a jövőbeli munkákat az Olkiluoto-i telephelyen lévő 
gránit megismerésére koncentrálja, ahol 2003-2004 között egy felszín 
alatti kőzetminősítő létesítmény épül (ONKALO). A tervek szerint a 
végleges elhelyezés tervezett mélységében a kutatások 2006-ban indul
hatnak. A föld alatti kutatólétesítmény lehetőséget teremt az elhelyezési 
technológia kipróbálására valós körülmények között. Az itt gyűjtött

információk a tároló telephely-specifikus elemzéseihez szükségesek. A 
parlamenti döntés teljesen összhangban van a kormány által 1983-ban 
elfogadott tervvel, melyben a finn nukleáris hulladékkezeléssel kapcso
latos célkitűzéseket és ütemtervet határozták meg. Ezen terveknek 
megfelelően a tároló 2020-ban kezdene el üzemelni, amihez a tároló 
építését 2010 körül el kell kezdeni.

Franciaországban a mélygeológiai elhelyezésre irányuló 
végső megoldás keresésével kapcsolatos munkálatok 19.74- 
ben kezdődtek. 1990-ben a kormány úgy döntött, hogy fel
függeszti ezeket a munkálatokat a fúrások által érintett tele
püléseken történt incidensek miatt. 1991-ben megalkották 
az úgynevezett Battellie törvény, amely új nemzeti stratégiát 
határozott meg a hulladékkezelés területén.

Három stratégiai cél adja az alapját a 2006-ig folyta
tandó kutatásoknak, amikor is alapos értékelést követő
en a Kormány megküldi a Parlamentnek az addigi vizs
gálatok eredményeit egy hosszú távra szóló megoldáso
kat is tartalmazó törvényjavaslat kíséretében.

Az első cselekvési irány a transzmutációs kutatások, 
ezen belül kritikus reaktorok fejlesztése. A GEDEON 
program keretében alapkutatások folynak olyan újszerű 
megoldásokat keresve, amelyekkel lecsökkenthető a 
hosszú élettartamú hulladékok mennyisége hibrid reak
torokban való átalakítás útján (szubkritikus reaktor és 
egy részecskegyorsító összekapcsolásával).

A második cselekvési irány a mélygeológiai elhelyezés 
kutatása. A végleges tárolással kapcsolatos kísérleteket 
föld alatti laboratóriumokban végzik. Jelenleg folyamat
ban van egy agyagos kőzetben kialakítandó laboratórium 
megépítése Meuse tartománybeli Bure-ben, ahol az épít
kezés 1999-ben kezdődött. A közeljövőben tervezik egy 
másik, gránitban kialakítandó laboratórium megépítését, 
bár a lakossági tiltakozások miatt ez nem lesz könnyű.

A harmadik cselekvési irány a hosszú idejű (100-300 
év) átmeneti tárolás lehetőségének vizsgálata. Ez arra 
irányul, hogy megállapítsák, lehetséges-e olyan tárolók 
építése, amelyek képesek ennyi időn keresztül megőriz
ni az elhasznált fűtőanyagot, minimálisra csökkentve az 
aktív biztonsági kívánalmakat. Ez idáig egy tucat lehetsé
ges megoldáshoz specifikálták az előzetes követelmé
nyeket: öt közülük felszíni, hét pedig kis mélységű (né
hány tíz méterre) elrendezésre vonatkozik.

Japán nem tekinti hulladéknak az elhasznált fűtőanya
got, melyet jelenleg hosszú távú szerződés keretében Fran
ciaországban és Nagy-Britanniában dolgoznak fel. 2005-re 
készül el saját újrafeldolgozó üzemük. Végleges megoldás
nak a mélygeológiai elhelyezést tekintik, bár transzmutá
ciós kutatásokat is végeznek. A most zajló telephelykutatás 
eredményeként alkalmas területeket igyekeznek kijelölni. 
1995 óta a Mizunami város közelében kialakított kis föld 
alatti laboratóriumban kristályos kőzetet vizsgálnak. A má
sodik kőzetlaboratóriumot Horonobe szomszédságában, 
üledékes kőzetben tervezik megépíteni.

Svájcban a nagy aktivitású hulladékok elhelyezésé
nek koncepcióját először a „Gewähr Projekt” keretében 
dolgozták ki, ezt követően pedig „Kristallin-I projekt
ben” fejlesztették tovább. A hulladék elhelyezésre a fel
szín alatt körülbelül 900-1200 m mélyen vízszintes vága
tokban kerülne sor. Amíg a „Kristallin-I” elsősorban az 
üvegezett nagy aktivitású hulladékok elhelyezésére kon
centrált, addig jelenleg a kiégett fűtőelemek közvetlen
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elhelyezését tanulmányozzák. Az üvegezett nagy aktivi
tású hulladékot acélkonténerekben, míg a kiégett fűtő
elemeket vagy réz-acél, vagy csak acélkonténerekben 
tervezik elhelyezni. A vágatokat tömörített bentonittal 
töltik vissza. Jelenleg nemzetközi összefogással kutató 
tevékenységeket folytatnak, elsősorban a két földalatti 
kutató laboratóriumukban.

Németországban a Gorlebenben található sódómot 
1979-ben kezdték vizsgálni minden fajta radioaktív hul
ladék, különösen a hőtermelő (nagy aktivitású) hulladék 
elhelyezése céljából. A tárolót mintegy 800 m mélyen 
alakítanák ki tiszta halitos környezetben.

Különböző tárolási lehetőségeket vizsgáltak. A referencia módszer a 
POLLUX tartályok vízszintes vágatokban történő elhelyezése, míg a 
függőlegesen fúrt üregekben történő elhelyezés tartalék opció. Az első 
változatnál a fűtőelem-rudakat és az összepréselt fűtőelem-kötegek 
tartószerkezeteit 5,5 m hosszú és körülbelül 1,5 m átmérőjű tartályokba 
töltik. Egy többréteges falkialakításű tartályban 8 PWR fűtőelem-köteg 
tartalma kerülhet, mely teletöltve 65 tonnát nyom. Ezeket a tartályokat 
juttatnák le a sóbánya mélyen fekvő vízszintes vágataiba, amelyeket 
azután zúzott sóval töltenek vissza. A másik opció vizsgálatát éppen az 
motiválta, hogy ilyen hatalmas súlyú tartályok bányán belüli mozgatá
sára nincsenek kiforrott technológiák. Az itt alkalmazni kívánt POLLUX 
konténer átmérője azonos az üvegezett hulladékok konténerével. 
Ebben az esetben a szétszerelt fűtőelem-rudakat körülbelül 1 m hosszú 
darabokra vágják. Ily módon két konténerbe fér el egy PWR fűtőelem- 
kötegnyi mennyiség. Ezen koncepció előnye, hogy ugyanolyan elhe
lyezési technikák használhatók a tárolóban, mint az üvegezett hulladé
kok esetében.

Több ország -  köztük Kanada és Nagy-Britannia -  
korábbi programjának sikertelenségét követően jelenleg 
újragondolja a követendő stratégiát, és új szervezeti 
kereteket igyekeznek kialakítani.

Összefoglalás

Az elmúlt évtizedben egyre tudatosabb az a felisme
rés, hogy a radioaktivitás a természetes emberi környe
zet része, és ezzel együtt globálisan kell szemlélni a ra

dioaktív hulladékok kérdését is. Világszerte mind inkább 
tudatára ébrednek, hogy a hulladék elhelyezése széles 
összefüggésekkel rendelkező, komplex feladat. A nem
zetközi testületekben és azokon kívül zajló viták nyil
vánvalóvá tették, hogy figyelmet kell szentelni olyan 
kérdéseknek is, mint például a fenntartható fejlődés -  
amely nagyon széleskörű társadalmi kérdés -, amely az 
energiatermelés és -felhasználás, valamint a hulladékke
zelés átfogó vizsgálatát teszi szükségessé. A hulladék
elhelyezés terén elért tudományos és műszaki fejlődés 
következtében ma már rendelkezésre állnak a szükséges 
technológiák, bármilyen fajta hulladék elhelyezéséről 
legyen is szó.

Törvényhozási és szabályozási szempontból az a 
tendencia, hogy a hulladék-elhelyezéssel kapcsolatos 
törvényeket egy szélesebb körű környezetvédelmi sza
bályozás részévé tegyék, és a továbbiakban lépésről 
lépésre kövessék a folyamatokat a megvalósítás és sza
bályozás szintjén. A környezetvédelmi, illetve nukleáris 
törvénykezés terén az elmúlt évtized során több ország
ban történt jelentős előrelépés. Új környezetvédelmi, 
illetve nukleáris törvényeket fogadtak el Nagy-Britan- 
niában, Németországban, Hollandiában, Kanadában és 
a Cseh Köztársaságban. Japán a nagy aktivitású hulla
dékkezelés területén fennálló felelősségi körök újrael
osztásával kapcsolatosan hozott új jogszabályokat. A 
legtöbb országra igaz, hogy a tárolók kialakításához 
vezető út kritikus pontja nem a megoldatlan műszaki 
problémákban keresendő, hanem a megoldás politikai 
és a közvélemény általi elfogadtatásában. A műszaki 
szakembereknek információt kell adniuk a gyakorlati 
követelményekről, a korlátokról és a lehetőségekről, de 
hallgatniuk kell a közvéleményre, és választ kell adniuk 
a társadalmi és politikai aggodalmakra, amelyek között 
lehetnek nem műszaki jellegű témák is. A szakemberek
nek nem döntéshozóknak kell lenniük, hanem döntés
segítőknek.

UJ TIPUSU ENERGETIKAI REAKTOROK Szatmáry Zoltán 
BME Nukleáris Technikai Intézet

A 20. század végén 436 erőművi reaktor működött, 
amelyek a világon termelt villamos teljesítmény 17%-át 
biztosították. Az eddig felhalmozott üzemeltetési tapasz
talat közel 10 ezer reaktorév. Ezen belül a könnyűvízzel 
moderált kis dúsítású rendszerek 80%-ot képviselnek. A 
17%-os részesedés első látásra talán szerénynek tűnik. 
Valójában ez már tekintélyes szám: az atomerőművek 
által 1999-ben termelt villamos energia megegyezik a 
világon 1960-ban összesen termelt villamos energiával. 
Ezenkívül érdemes figyelembe venni, hogy ennek az új 
technológiának akkor kellett a villamos energia piacára 
behatolnia, amikor az 1970-es évek két olajválsága miatt 
jelentősen lelassult az igény növekedésének üteme.

Az atomerőművek további terjedését gátolják a társa
dalmi elfogadtatás problémái, amelyek csak részben ve

zethetők vissza a TMI-2 reaktor 1978-as és a csernobili re
aktor 1986-os balesetére. Az alábbiakban csak az új atom- 
erőművi elképzelések technikai részleteire szorítkozunk.

Az atomerőművek új generációja több szempontból is 
különbözni fog a meglévő erőművektől. A gyártó válla
latok több irányban indultak el, amelyeket három fő 
csoportba szokás osztani:

• Az evolúciós erőművek a meglévő típusok tovább
fejlesztésének tekinthetők. A konstrukciós célok sok 
tekintetben a meglévők tagadását jelentik.

• A passzív erőművek a biztonságot a fizika alaptör
vényeire (gravitációra, természetes áramlásra, tárolt hőre 
stb.) alapozzák, így az nem függ egyes biztonsági rend
szerek megfelelő működésétől. Ezt inherens biztonság
nak is nevezzük.
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• Az innovatív reaktorok a biztonságot teljes egészé
ben passzív eszközökkel érik el. Az innovatív irányzat 
teljesen szakít az eddigi konstrukciókkal. Némelyik 
elképzelés imponálóan szellemes ötlet. Ez egyben gyen
géjük is, hiszen egyelőre valószínűtlen, hogy meg fog
nak valósulni. Ha nagy számban megindul újabb atom
erőművek építése, azok nagy része az előbbi két cso
portba fog tartozni.

Nem hisszük, hogy a fejlődés ténylegesen keresztül 
fog menni ezeken a fázisokon. Ez a csoportosítás az 
1990-es évek elején született, és lassan elavul. Érdekes, 
hogy a fejlődés vissza fog térni az 1950-es évek olyan 
elképzeléseihez, amelyeket ugyan már akkor is -  udvari
as, vállveregető módon -  „érdekesének mondtak, de 
megvalósulásukat a távoli jövőben várták. A közelmúlt 
problémái azonban ezeket reális lehetőséggé tették. Az 
alábbiakban tehát nem a fenti skolasztikus osztályozást, 
hanem a mai kor problémáit vesszük alapul:

1. az atomerőművek gazdasági versenyképessége,
2. a környezetre gyakorolt hatásuk,
3. az erőművek biztonsága,
4. a radioaktív hulladékok mennyisége és minősége,
5. hatósági engedélyeztetés,
6. a nukleáris fegyverek felszámolása.
A felsorolt problémák természetesen szorosan össze

függnek egymással. Például a hatósági engedélyeztetés 
döntő hatással van az atomerőművek gazdaságosságára. 
Mielőtt a részletekbe mennénk, megjegyezzük, hogy az 
atomenergia hasznosításának nem a felsoroltak a legfon
tosabb problémái. Például hosszú távon sokkal fonto
sabb kérdés a zárt üzemanyagciklus megvalósítása, 
vagyis a gyors reaktorok és a kiégett üzemanyag repro- 
cesszálásának a kérdésköre. Bár folynak erőfeszítések 
ebben az irányban, a helyzet ma annyira összetett és 
társadalmi környezetünk annyira neuralgikus, hogy 
jobbnak látjuk egy ilyen áttekintésnek a végére hagyni. 
Mindenesetre jól látszik, hogy a fejlődés jelenleg nem a 
perspektivikusan fontos kérdések felé halad. Ami ma 
történik, az csak a társadalmi környezet által provokált, 
kényszerű kitérőnek tekinthető.

Gazdaságosság és biztonság

Az atomerőművek gazdaságosságának legnagyobb 
problémája a magas beruházási költség, aminek egyik 
következménye, hogy nagyon érzékeny a beruházás 
átfutási idejére. Egyes országokban bonyolult az engedé
lyezési eljárás, és emiatt jelentősen megnőnek a kamat
terhek. így az atomerőművek mindenütt hátrányban 
vannak a kombinált gázturbinás erőművekkel szemben. 
Ez így is marad, amíg a gáz a mai áron rendelkezésre áll, 
továbbá nem sikerül az atomerőművek kétségtelen elő
nyeit érvényre juttatni: a költségekben kis hányad az 
üzemanyag ára, a nagy egységteljesítmények révén 
csökkenthetők a fajlagos beruházási költségek, végül 
növelhető az egyes komponensek élettartama.

Mindennek feltétele a szabványosítás, a szerkezet 
egyszerűsítése, a blokkok teljesítményének növelése, a 
minőségbiztosítás, a felügyeleti feladatok csökkentése és

automatizálása, az üzemanyag kiégetésének a növelése. 
Az élettartam növelése révén a már alkalmasnak bizo
nyult helyszínek jobb kihasználása válik lehetővé. 
Ennek feltétele olyan moduláris konstrukciók alkalmazá
sa, amelyekben a részberendezéseket cserélni lehet. A 
dologhoz hozzátartozik, hogy a korábbi erőművi gene
ráció 30 éves névleges élettartamát 50-60 évre növelik.

A gazdaságosság és a biztonság egymástól elválaszt
hatatlan és egymásnak ellentmondó követelmények. Az 
atomerőművek első generációjának a biztonságát a mé
retezési baleset alapján ítélték meg: elképzeltek egy 
meglehetősen súlyos balesetet, és az erőművekbe ennek 
a kivédésére szolgáló biztonsági berendezéseket építet
tek. A legelterjedtebb típus, a nyomottvizes (PWR) 
erőmű esetében ez a hűtőközeg elvesztésével járó baleset 
(„loss of coolant accident”, LOCA). A biztonságot olyan 
számítógépi programok segítségével elemezték, illetve 
bizonyították, amelyek a folyamatot konzervatív módon 
írták le. így meglehetősen bonyolult erőművek keletkez
tek, amelyekben a biztonsági berendezések a költségek
nek körülbelül a felét (vagy még többet) képviseltek.

A 70-es években jelent meg a biztonság valószínűségi 
szemlélete: a korábbi, determinisztikusnak tekinthető 
megközelítés helyett annak a valószínűségét kezdték 
vizsgálni, hogy az atomerőműben súlyos baleset követ
kezzen be. Mivel a baleset legsúlyosabb következménye 
a környezetnek radioaktív anyaggal való elszennyezése, 
aminek feltétele az aktív zóna megolvadása, az utóbbit 
tekintették súlyos balesetnek. Ilyen következménye 
lehet például a fent említett méretezési balesetnek is. A 
valószínűségi megközelítés szerint a konstruktőrnek 
végig kell vizsgálnia az összes olyan elképzelhető ese
ményláncokat, amelyek súlyos balesetre vezethetnek, 
továbbá egyenként ki kell számítania valószínűségüket. 
Ezek összege globálisan jellemzi az erőmű biztonságát. 
Ezen túlmenően az analízis fényt derít az erőmű bizton
ság szempontjából gyenge pontjaira. így születtek k i
egyenlített biztonságú berendezések, továbbá így lehe
tett a már működő atomerőművek biztonságát utólag 
megnövelni. Ezt az eljárást nevezzük valószínűségi biz
tonsági elemzésnek (PSA), amelynek részeként az egyes 
baleseti eseményláncokat már nem konzervatív, hanem 
realisztikus számítógépi programokkal elemzik.

A valószínűségi elemzés mint módszer a mai napig a 
biztonság megítélésének az alapja. Több szintjét szoktuk 
megkülönböztetni: az első szint az erőművön belüli 
események, a második szint a kibocsátások analízise és 
így tovább. Az Egyesült Államok a következő célokat 
tűzte ki:

1. Annak a valószínűsége, hogy valaki egy atomerő
mű következtében idő előtt meghal, legyen kisebb, mint 
az összes többi halálok valószínűségének az l%o-e.

2. Annak a valószínűségét, hogy valaki rákban hal 
meg, az atomerőmű az összes többi rákkeltő okból eredő 
valószínűségnek legfeljebb l%o-ével növelheti meg.

E célok elérése érdekében a következő műszaki felté
teleket szabták:

3. Az aktív zóna megolvadásának a valószínűsége 
létesítményenként és évenként ne haladja meg a 1CT4 
értéket.
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EPR S80+ ABWR APóOO SBWR<d> GT-MHR

Villamos teljesítmény (MW) 1450 1345 1356 600 600 =300

Terhelési tényező 0,87 0,9 0,86 0,9 0,9 0,8

Üzemanyag MOX“1’ MOX*“’ uo2 UO, uo2 PuO,

Kampányhossz0” (hónap) 12-24 18-24 18-24 18-24 18-24 20

A zónaolvadás valószínűsége (/év) < 10's < 10"6 A © l < 5-10’ 7 < 10-6 Lásdlcl

Élettartam (év) 60 60 60 60 60 nincs adat

Építési idő (év) 5 4 4 3 3 nincs adat

<'° Kevert U02 és Pu02.
A reaktor két átrakása között eltelt idő. 

<cl A reaktor olvadása kizárható.
,d> Az ABWR egyszenlsített változata.

4. Annak a valószínűsége, hogy a környezetbe nagy 
mennyiségű radioaktív szennyezés kerüljön, létesítmé
nyenként és évenként ne haladja meg a 10"6 értéket.

A 3- bekezdésben szereplő valószínűséget 10~6-ra 
csökkentik a fejlett reaktorokban. Az Egyesült Államok
ban már három új típus kapott elvi engedélyt: ABWR 
(General Electric-Tosiba-Hitachi), S80+ (Asea Brown 
Boveri -  Combustion Engineering) és APóOO (Westing
house). Az első két ABWR-típusú atomerőművi reaktort 
1998-ban helyezték üzembe Japánban egyenként 1350 
MW villamos teljesítménnyel.

1991 végén öt európai ország (Belgium, Franciaor
szág, Nagy-Britannia, Németország és Spanyolország) 
egy új koncepciót kezdett kidolgozni. Később csatlako
zott hozzájuk Finnország, Hollandia, Olaszország és 
Svédország. Egy vaskos, négykötetes dokumentumot 
(EUR) tettek le az asztalra. Ennek 3- kötetében szerepel 
az EPR reaktor koncepciója. Egyesíti magában a német 
Konvoi és a francia N4 elképzeléseit, valamint további 
reaktorokét, amelyekre vonatkozóan már 1500 reaktorév 
tapasztalat gyűlt össze. A koncepció legfontosabb ele
mei a következők:

a. Az épülő nyomott vagy forralóvizes reaktorok 
egységteljesítménye 600 MW és 1500 MW közé esik. A 
koncepció nyitott a passzív biztonsági elemek előtt.

b. A reaktor üzemanyaga kevert U 02 és Pu02 (MOX). 
Ezzel csökken az átrakások száma, és megnő a terhelési 
tényező.

c. Az aktív zóna olvadásának a valószínűsége nem 
haladhatja meg a 10~5 értéket évenként és létesítményen
ként. Radioaktív anyag jelentős kibocsátásával járó bal
eset hasonló valószínűsége legfeljebb 10"6. Az amerikai
tól eltérően az európai koncepció nem a kibocsátások 
okozta lakossági dózisból, hanem a kibocsátott radioak
tivitás értékéből indul ki.

d. A dokumentum szabványos elemekből képzeli el 
az atomerőművet, amelyek az európai országok minden 
olyan telephelyén alkalmazhatók, ahol bizonyos, ponto
san meghatározott feltételek kielégülnek. Ezzel egysze
rűsödik az építés és az engedélyezés.

e. A koncepció rögzíti az egyes komponensek bizton
sági tartalékait. Közülük kiemeljük az élettartamot: cse
rélhető komponensekre 40 év, a nem cserélhetőkre 
(például a reaktortartályra) pedig 60 év.

f. Báziserőművek esetében a villamos energia ára 
legalább 15%-kal kisebb, mint a szénerőművek és a

kombinált ciklusú erőműveké. Kisebb kihasználási té
nyezők esetében a kWh ára versenyképes marad az 
egyéb fajta erőművekkel (évi 4500-5500 óra kihasználá
sig). Ez az ár négy fő összetevőt tartalmaz: beruházás, 
üzemvitel, üzemanyag és leszerelés.

Harmadik generációs erőművek

A fentiekben említett reaktorokat fejlett vagy harma
dik generációs atomerőműveknek nevezzük. Tekintve, 
hogy a második generációs erőművekhez képest nem 
tartalmaznak új elemet, a cikk elején idézett osztályozás 
szerint evolúciós erőműnek minősülnek. A biztonsági 
rendszerek többsége aktív, vagyis működéséhez szükség 
van villamos energiára. Mint már volt róla szó, az EPR 
koncepció alkalmas passzív, vagyis villamos energia 
nélkül működő komponensek befogadására. Ennek 
ellenére az EPR is az evolúciós kategóriába sorolható 
(legalábbis egyelőre). A táblázatban összegeztük azok
nak a jellemzőknek a számszerű értékét, amelyekről már 
volt szó. Az utolsó oszlopba felvettük egy olyan beren
dezés adatait, amelyről csak később lesz szó.

Amikor ezek a rendszerek megvalósulnak, elsősorban 
fokozott biztonságukkal és jelentősen javított gazdasági 
mutatóikkal fognak kitűnni. Közülük is kiemelendő a 
rövid építési idő, valamint az élettartam. Mindkettő dön
tően befolyásolja a létesítéshez szükséges tőke terheit.

Negyedik generációs erőművek

A negyedik generációs vagy innovatív erőművek a 
fentiektől alapjában eltérő megoldásokat alkalmaznak. A 
legfontosabb cél az aktív zóna megolvadásának gyakor
latilag lehetetlenné tétele, amit a passzív biztonsági 
rendszerek általános alkalmazásával érnek el. Mint már 
említettük, ezek vagy egyáltalán nem, vagy csak kis mér
tékben igényelnek külső energiaforrást. A másik cél az 
atomfegyverek terjedéséből eredő kockázatnak a mini
mumra való csökkentése. Ez ugyanis feltétele annak, hogy 
az atomenergiát olyan országok is alkalmazhassák, ame
lyek -  katonai megfontolásokból -  ma ki vannak belőle 
zárva. Az Egyesült Államok hatóságai szerint a harmadik 
generációs erőművek nem zárják ki maradéktalanul a 
hasadóanyag illetéktelenek által történő megszerzését.
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Ebből kiindulva kezdeményezték a közelmúltban a NERI 
együttműködést, amelyben számos küszöbállam is részt 
vehet: Argentína, Brazília, Dél-Afrika, Franciaország, Ja
pán, Kanada, Korea, Nagy-Britannia, USA. E kilenc ország 
20 éven keresztül olyan atomerőmű kifejlesztésén fog 
együttműködni, amely nagyon gazdaságos, kizárja az 
atomfegyver terjedését, fokozott biztonsággal rendelkezik, 
és minimális mennyiségű hulladékot termel. Mire ez való
sággá válik, a villamos energia iránti igény világszinten -  a 
várakozások szerint -  fokozódni fog, de a fejlesztés ered
ménye ezt ki tudja majd elégíteni.

A negyedik generációs erőművek némelyike köze
lebb áll a megvalósuláshoz, mint gondolnánk. Az alábbi
akban főleg ilyen példákat fogunk látni.

A magas hőmérsékletű reaktor

A magas hőmérsékletű reaktor (HTR) eredetileg az 
atomerőműveknek azt a hiányosságát akarta megszün
tetni, hogy kicsi a termodinamikai hatásfokuk. Ez nem
csak hogy energetikailag kedvezőtlen, hanem alkalmat
lanná teszi a reaktort ipari folyamathő előállítására. A 
probléma gyökere a víz hűtőközegben keresendő: a 
szükséges nagy nyomások miatt nehéz 300-330 °C fölé 
menni. Ezért próbálkoztak hélium hűtőközeggel, amely
nek a magas hőmérsékleten kívül egyéb előnyei is van
nak: nem aktiválódik, nemes gáz lévén nem okoz korró
ziót és nem mérgező, közvetlenül működtethető vele 
egy turbina. A magas hőmérséklet miatt speciális üzem
anyagra van szükség: 0,8 mm átmérőjű, többrétegű gra
fittal bevont U 02 szemcsékből áll, amelyekből különbö
ző alakú fűtőelemeket lehet préselni. A szemcsék 
1600 °C-ig megőrzik tömörségüket. A koncepciót elő
ször a németek valósították meg gömb alakú, körülbelül 
egy teniszlabdával azonos méretű fűtőelemek segítségé
vel. Egy kísérleti berendezést prototípus (AVR) követett, 
majd megépült egy 300 MW villamos teljesítményű 
erőmű is (THTR300), amelyet azonban politikai nyomás
ra bezártak, és már nem is lehetne üzembe helyezni, ha 
egyébként akarnák is. Rúd alakú fűtőelemekkel máshol 
is épültek ilyen rendszerek: Dragon (Nagy-Britannia), 
Peach-Bottom és Fort St-Vrain (USA). A tapasztalatok 
beváltották a típushoz fűzött reményeket. A termodina
mikai hatásfok értéke 0,48 körül volt.

A részletesebb elemzés kimutatta, hogy ennek a reak
tortípusnak a biztonsága kielégíti a negyedik generációs 
reaktoroktól elvárt követelményeket. A megszaladással 
szemben inherens biztonsággal rendelkezik. A hűtőkö
zeg (hélium) teljes elszökése esetén sem olvad meg az 
aktív zóna. Ez a tulajdonság a reaktor alakjára vezethető 
vissza: az átmérőjéhez képest nagy magassága miatt a 
felület és térfogat aránya sokkal kedvezőbb, mint a többi 
reaktor esetében, így a hűtés nélkül maradt aktív zóna 
természetes hűtése önmagában elegendő az olvadás 
elkerüléséhez. Ez a reaktortípus újabban ismét az érdek
lődés homlokterébe került. Négy ország: USA (General 
Atomics), Oroszország (Minatom), Japán (Fuji Electric) 
és Franciaország (Framatome) együttműködésében egy 
olyan reaktort fejlesztenek ki a meglévő konstrukcióból,

amely alkalmas lesz a remélhetőleg rövidesen leszere
lendő atomfegyverekben levő plutónium elégetésére. Ez 
a GT-MHR. A fegyverekben levő plutónium energetikai 
hasznosítása önmagában haszon, de nem ez a dolog fő 
jelentősége: a világ biztonsága szempontjából ez a leg
jobb mód az atomfegyverek felszámolására. A teljesség 
kedvéért megjegyezzük, hogy ebben a reaktorban maga 
a plutónium nem tűnik el teljesen, viszont megváltozik 
az izotóp-összetétele: az atomfegyver gyártására alkal
mas 239Pu átalakul fegyvergyártásra alkalmatlan izotó
pokká. E sorok írója több evolúciós erőműről lemonda
na, ha ez az egy koncepció megvalósulhatna.

A magas hőmérsékletű reaktorban az urán és plutó
nium helyett lehet tóriumot is használni, amivel ennek 
az anyagnak az energiatartalmát is hasznosítani lehet. E 
reaktortípusnak további alkalmazási lehetőségei is lehet
nének (például a vegyiparban). A nukleáris technika 
körül zajló viták ellentmondásos epizódja, hogy Német
országban éppen ezt a típust számolták fel. Nemcsak az 
a probléma, hogy a német szakértelemnek kimagasló 
eredménye veszett el, hanem az is, hogy az általános 
nukleáris biztonság és a környezetvédelem szempont
jaira hivatkozva éppen a legbiztonságosabb és a legin
kább környezetbarát reaktort iktatták ki. Az antinukleá- 
ris mozgalmak jobban tennék, ha abbahagynák a vaktá
ban való csapkodást, és azt az érdeket szolgálnák, ame
lyet a zászlójukra tűznek. Ellenkező esetben ugyanis azt 
hihetné az ember, hogy valamilyen rejtett lobbyérdek 
zsoldjában harcolnak az atomerőművek ellen.

A sóolvadék reaktor

Az Egyesült Államokban a 60-as években működött 
egy reaktor, amelyben az urán olvadt só formájában volt 
jelen. Kedvező reaktorfizikai tulajdonságai miatt kísérle
teztek vele. Mivel ezek az előnyei akkor nem keltettek 
különösebb érdeklődést, a koncepciót félretették. Újab
ban ez is előkerült egy nagyon fontos alkalmazás remé
nyében: felhasználható a nagy aktivitású nukleáris hulla
dékok gyorsan bomló izotópokká való átalakítására. 
Nem a jelen cikk feladata annak az elemzése, hogy le
hetséges-e és helyes-e a nukleáris hulladékokat száz
ezer, esetleg millió évekre biztonságosan elhelyezni 
valamilyen stabil geológiai képződményben. Az viszont 
tény, hogy az atomerőművek ellenfelei ezt határozottan 
ellenzik. Nos, a sóolvadék reaktora problémát elegánsan 
megoldja. Van egy másik megoldás is, amellyel majd a 
következő részben foglalkozunk.

Egy szokványos reaktor fűtőeleme feloldható a BeF2 
só olvadékában. Az így keletkező olvadékot alkalmas 
szivattyúkkal keringetik az aktív zóna és egy kémiai 
berendezés között. E két egység szerepe a következő:

• Az aktív zóna -  mint rendesen -  az a térrész, 
amelyben a láncreakció végbemegy. Itt keletkezik egy
részt hő, amely felhasználható villamos energia terme
lésére, továbbá az itt uralkodó intenzív neutronsugárzás 
hatására a hosszú felezési idejű izotópok vagy elhasad
nak és hasadási termékek keletkeznek, vagy neutronbe
fogással rövidebb felezési idejű izotóppá alakulnak át.
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• A kémiai berendezés a sóolvadékból kivonja a mara
dék uránt, a hasadási termékeket és a feldolgozott fűtőele
mek burkolatában levő cirkóniumot. Fontos, hogy a plu
tóniumot és a többi transzurán elemet a berendezés az 
olvadékban hagyja. A kivont uránt és cirkóniumot reaktor
ban újra fel lehet használni. A kivont hasadási termékeket 
vitrifikálás után biztonságba kell helyezni.

Végeredményben tehát az újrahasznosítható anyagok 
visszakerülnek az üzemanyagciklusba, a transzurán ele
mek megsemmisülnek, a radioaktív hulladékok pedig 
olyan anyaggá alakulnak át, hogy aktivitásuk egy-két 
emberöltő alatt a kiindulásul szolgáló urán aktivitásának a 
szintjére csökken. Ezzel megvalósul a „szennyező fizet” 
elve, hiszen az a generáció tünteti el a hulladékokat, 
amely a termelt villamos energia hasznát élvezte (vagy 
bármi más módon hasznosította az uránt). Ebben az irány
ban határozott lépések történtek az elmúlt évtizedben. Az 
oroszok kísérletileg igazolták az egész folyamat megvaló
síthatóságát. Jelenleg szerveződik egy nemzetközi együtt
működés a műszaki részletek kidolgozására. Az oroszok 
mellett különösen aktívak az EU egyes országai (különö
sen Franciaország), de jelentős eredményeket értek el a 
csehek is. Ennek az az oka, hogy mind az EU, mind az 
OECD a „szennyező fizet” már idézett elvét vallja.

Jóllehet e cikk témája a világtendenciák tárgyalása, 
ezen a ponton elkerülhetetlen a hazai helyzetre is kitér
ni. Nyitva áll a kapu ahhoz, hogy a most szerveződő 
együttműködésbe mi is bekapcsolódjunk. A magyar 
felső szervek mindeddig elzárkóztak a hazai kutatók 
ezirányú törekvései elől. Nagy hiba lenne, ha ez így 
folyna tovább. A WER-típusú atomerőművek területén 
az 1970-80-as években intenzív K+F tevékenység folyt 
nálunk, ami azóta busásan megtérült, jóllehet ezt az 
erőműtípust nem mi fejlesztettük ki. A Széchenyi-terv 
például alkalmas keret lehet arra, hogy ezen a területen 
nálunk is meginduljanak legalább a követő kutatások. 
Ellenkező esetben komoly többletköltségekkel kell szá
molni egy-két évtized múlva. (Persze nem nekünk, 
hanem fiainknak.)

Gyorsítóval hajtott reaktorok

Már 1952-ben jelent meg dolgozat a nukleáris triád- 
ról, vagyis a három alapvető nukleáris technika együttes 
hasznosításáról: hasadási reaktor, részecskegyorsító és 
fúziós reaktor. Jóllehet az utóbbi még nem valósult meg, 
az alapul szolgáló magreakciót, a fúziót könnyen elő 
lehet idézni földi körülmények között is. Ötlet volt bő
ven, de megvalósításukat mindenki a távoli jövőben 
képzelte el.

A triád mindegyik tagja neutronokat termel. Egység
nyi tömegre vonatkoztatva a maghasadás a legszegé
nyebb neutronokban, de előnye, hogy sikerült ipari lép
tékben megvalósítani. Utána következik a fúzió, amely 
grammonként 20-szor több neutront termel, mint a hasa
dás. Sokáig a hasadás és a fúzió kombinációja tűnt a 
legközelebbinek, amely szerint egy hasadó köpeny 
belsejében levő fúziós berendezés tartósan több energiát 
képes termelni, mint amennyi üzemben tartásához szük

séges. A legtöbb neutront gyorsítóval lehet előállítani, ha 
néhányszor 100 MeV energiára gyorsított protonokkal 
nehézfém- (például ólom-) targetben spallációs reakciót 
váltunk ki. Miután az 1980-as évek elején ez technikailag 
könnyen megvalósíthatóvá vált, felmerült, hogy ha az 
atomerőművek elhasznált fűtőelemeit (vagyis a nagy 
aktivitású hulladékot) ilyen eredetű neutronokkal besu
gározzuk, akkor ezek „megfiatalodnak”, vagyis újra 
felhasználhatóvá válnak. Sokáig ezt az ötletet sem vették 
komolyan. Az 1980-as évek második felében Los Ala- 
mosban (USA) készítettek egy megvalósíthatósági tanul
mányt, és ettől kezdve a dolog egyre életrevalóbbnak 
tűnt. Ez különösen akkor következett be, amikor a No- 
bel-díjas Carlo Rubbia, az MTA díszdoktora éppen ná
lunk tartott székfoglaló előadásában egy gyorsítóval 
hajtott szubkritikus reaktor koncepcióját vázolta fel 
(előadása a Fizikai Szemlében is megjelent). Számos 
reaktorfizikai tévedése miatt ez a koncepció nehezen 
tud utat törni magának, pedig -  mint az alábbiakból 
kitűnik -  üdvös lenne.

A gyorsítóval hajtott rendszerek lényege, hogy bennük a 
reaktor szubkritikus. Ellenkező esetben ugyanis a reaktor 
külső neutronforrás, vagyis a gyorsító nélkül is működhet
ne. Nézzük először a Los Alamos-ban kidolgozott elképze
lést. A gyorsító targetárama (a céltárgyra érkező protonok, 
mint elektromos töltésű részecskék által képviselt áram) 
körülbelül 10 mA, a termelt neutronok száma néhányszor 
1016 n/s. A reaktor sokszorozási tényezője keff = 0,95, tehát 
a reaktor „neutronerősítése” (a külső neutronforrásból jövő 
neutronok számának eredő megsokszorozódása) 20-szo- 
ros, hiszen ez l / ( l - k ef) .  A kialakuló gyorsneutron-fluxus 
(En > 0,8 MeV) néhányszor 1014 n/(cm2s), vagyis meglehe
tősen nagy. A szubkritikus reaktor nemcsak a gyorsító által 
előállított neutronokat sokszorozza, hanem eközben -  a 
maghasadások révén -  hőt is termel. Az így adódó térfogati 
teljesítménysűrűségek körülbelül akkorák, mint egy atom
erőműben. Ezek a feltételek (különösen a neutronok ener
gia-eloszlása, amelyben a nagy energiájú neutronok sokkal 
nagyobb súllyal szerepelnek, mint a termikus reaktorok
ban) alkalmasak arra, hogy a hosszú felezési idejű transz
uránokat és a hasadási termékeket rövidebb felezési idejű 
izotópokká alakítsák át. A berendezés eközben termelhet 
100 MW nagyságrendű teljesítményt is. A Los Alamos-i 
tanulmány szerint egy ilyen berendezés alkalmas tíz darab, 
egyenként 1000 MW teljesítményű atomerőmű nagy aktivi
tású hulladékainak a kezelésére. Természetesen az egész 
koncepció nem választható el az elhasznált üzemanyag 
reprocesszálásától, ugyanis enélkül a sokszorozási tényező 
kedvezőtlenül kis értékre csökkenne le.

Rubbia elsősorban tórium üzemanyaggal képzelte el 
berendezését, amelyet energiatermelésre és nem hulla
dék-átalakításra szánt. A reaktor szubkritikus volta miatt 
megtakaríthatónak vélte a szabályozórudakat, és egy 
sor hasonló műszaki egyszerűsítést vetett fel. Ilyen 
rendszert még senki nem látott működésben. Nem lehet 
azonban kétséges, hogy megvalósítható. Rubbiával 
mindössze annyiban lehet vitatkozni, hogy a műszaki 
optimum nem feltétlenül ott lesz, ahol ő reméli. Óriási 
jelentősége lenne azonban, ha Nobel-díjas tekintélye 
elegendő lenne egy prototípus létrehozására, hiszen
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ezzel mindjárt ki lehetne próbálni a nagy aktivitású 
hulladékok átalakítására vonatkozó Los Alamos-i elkép
zelést is. A tórium jelentősége speciális: mivel rendszá
ma kettővel kisebb, mint az uráné, a hulladékok sokkal 
kevesebb transzuránt tartalmaznának, mint a jelenlegi 
reaktorok hulladékai.

Az atomerőművek hulladékai

A fentiekben két innovatív rendszert is ismertettünk a 
radioaktív hulladékok transzmutációjára. Nagy reménye
ket fűzünk ezek megvalósulásához. A környezetvédők
nek is segíteniük kellene ebben, ugyanis így tisztán 
megvalósulna az, amiért mintegy két évtizede harcolnak. 
Természetesen ezzel olyan berendezések létrejöttét 
támogatnák, amelyek negyedik generációs mivoltuk 
folytán megoldanák a jelenlegi atomerőművek egyéb 
problémáit is. Abban is reménykedünk, hogy nem a 
„minél rosszabb, annál jobb” logikáját fogják követni, és 
nem hagyják unokáinkra a hulladékokat.

A néhány közölt számból is nyilvánvaló, hogy a re
ménybeli transzmutációs berendezések a mai jogi kör
nyezetben nem lehetnek működőképesek. Egy transz
mutációs berendezés több ország erőműveinek a kiszol
gálására alkalmas, vagyis csak regionális együttműkö
désben valósulhat meg. A legtöbb ország törvényhozása 
azonban tételesen tiltja, hogy más országok hulladékai 
az országhatárt átlépjék, illetve ha nem is tiltja, a dolog 
gyakorlatilag lehetetlen -  legalábbis egyelőre. Először a 
társadalmi környezetnek kell kijózanodnia, és csak ezt 
követheti a megfelelő jogi szabályozás. A technikusok 
ebben legfeljebb felvilágosító szerepet vállalhatnak. E 
cikknek is ez a célja.

További atomerőművek

Van még egy atomerőmű-típus, amelyből több 10 mű
ködik a világban, mégis különleges biztonsági jellemzői 
folytán perspektivikusnak minősül. Ez a nehézvízzel mo
derált és hűtött, természetes uránnal működő kanadai 
reaktor, a CANDU. Biztonsági erényei mellett gazdaságilag 
is megfelel a negyedik generáció követelményeinek.

Számos elképzelés látott még napvilágot. Közülük 
kiemeljük a svéd PIUS koncepcióját, amely minden is
mert üzemzavarral szemben inherens biztonsággal ren
delkezik. A legsúlyosabb üzemzavar esetén is csak egy 
hét múlva igényel -  esetleg -  külső beavatkozást. A 
reaktornak csak egy inaktív makettje létezik, de nincs 
szó prototípus építéséről.

Gyors reaktorok

Külön említést igényelnek a gyors reaktorok, mert 
ezek adják az atomenergia hosszú távú alkalmazásának a 
kulcsát. Mind a második, mind a harmadik generációs 
atomerőművek termikus reaktorokkal működnek, ame
lyekben kevesebb hasadóanyag termelődik, mint ameny-

nyi elfogy1. Úgy mondjuk, hogy konverziós tényezőjük 
1-nél kisebb. A hasadóanyag szaporítása csak olyan reak
torokban lehetséges, amelyekben nincs moderátor, vagy
is a neutronok nem lassulnak le. Ezért nevezzük ezeket 
gyors rektoroknak.

Néhány ország kivételével a legtöbb országban az el
használt fűtőelemeket abban az alakban tekintik nagy ak
tivitású hulladéknak és szándékoznak eltemetni, ahogy a 
reaktorból kikerülnek. Példátlan pazarlás ez, mivel a „hul- 
ladék”-ból mintegy 100-szor annyi energiát lehetne még 
kinyerni, mint amennyit a reaktorban hasznosítottak. Mint 
fentebb kifejtettük, nem is tartjuk ezt az utat tartósan jár
hatónak. Vannak országok (például Franciaország), ame
lyek az elhasznált fűtőelemeket reprocesszálják, és a ki
vont plutóniumot később visszatáplálják a reaktorba. így 
keletkeznek a kevert U 02/Pu02-ból készülő MOX fűtőele
mek. A plutóniumot akár 5-6-szor is vissza lehet táplálni. 
Többször már nem tanácsos, mert a plutónium izotóp
összetétele annyira „elromlik”, hogy az már biztonsági 
problémákat vethet fel. Egyelőre ez is spekuláció, mert 
ilyen tapasztalat még nincs. Mindenesetre így az uránban 
rejlő energiának néhány százalékát hasznosítani lehet, ami 
jelentős előrelépés, hiszen mai, reprocesszálás nélküli 
gyakorlat mindössze néhány tized százalékot hasznosít.

Az urán teljes energiatartalmát csak gyors reaktorok 
révén lehet hasznosítani. Velük kapcsolatban két problé
ma merül fel. Egyrészt a gyors reaktor nagyon nehéz 
technológia, ugyanis jelenleg csak a cseppfolyós nátrium 
ismert mint alkalmas hűtőközeg. A kémiából tudjuk, a 
nátrium nagyon tűzveszélyes. Másrészt a gyors reakto
rok üzemanyaga alkalmassá tehető nukleáris fegyverek 
gyártására. Mint már volt szó róla, az USA kormányai 
számára ez súlyos gondot jelent. Carter elnök óta betil
tották a gyors reaktorokat és a reprocesszálást, sőt nyo
mást is gyakorolnak a többi országra, hogy kövessék 
őket ebben a politikában. A franciákon, japánokon és 
oroszokon kívül mindenki el is fogadta ezt. Jelenleg 
mindenesetre lényegében stagnálónak tekinthetjük a 
gyors reaktorok fejlesztését a világ egészében.

Mi várható a jövőben? A jelenlegi helyzet azért tudott 
kialakulni, mert az atomenergia költségeiben jelenleg kis 
hányadot képvisel az üzemanyag. Nem lesz ez mindig így. 
Az 1973-as és 1978-as olajválságok idején az urán ára 
ugyanúgy megemelkedett, mint az olajé, pedig uránválság 
nem volt. Amikor az olajlelőhelyek kimerülése érezhetővé 
fog válni, az atomerőművek is érzékenyebbek lesznek az 
üzemanyagköltségekre, mint ma. Van azonban egy továb
bi szempont is. Ha a nagy aktivitású hulladékok hosszú 
távú elhelyezésének problémái tovább súlyosbodnak, 
egyre inkább előtérbe kerülnek azok a megoldások, ame
lyekről fentebb szó volt. Az ott tárgyalt megoldásoknak 
komoly versenytársa a gyors reaktor.

1 A láncreakció során az eredetileg beépített hasadóanyag (235U) fogy. 
Az üzemanyagban lévő 238U-ból azonban neutronbefogást követő két 
béta-bomlás után 239Pu keletkezik, amely ugyancsak jó hasadóanyag. 
Keletkezése után természetesen ez is részt vesz a láncreakcióban, azaz 
nemcsak keletkezik, hanem fogy is. Az olyan atomreaktorokat, ame
lyekben több 239Pu keletkezik, mint amennyi 235U és 235Pu elfogy, szapo
rító reaktoroknak nevezzük. Ennek pontos megfogalmazására szolgál a 
konverziós tényező fogalma.

SZATMÁRY ZOLTÁN: ÚJ TlPUSÚ ENERGETIKAI REAKTOROK 3 4 7



MITŐL FÜGG AZ ATOMENERGETIKA JÖVŐJE
Aszódi Attila

BME Nukleáris Technikai Intézet

A nukleáris szakmában dolgozók jelentős része meg 
van győződve arról, hogy az atomenergetikának hosszú 
távon jövője van az emberiség energiaigényeinek kielé
gítésében. Az elmúlt évtizedekben bebizonyosodott, 
hogy a nukleáris energiatermelés gazdaságos, verseny- 
képes komponense az energiakoktélnak. Az üzem
anyag készletek stabil áron  politikailag stabil országok
ban állnak rendelkezésre, így itt a szénhidrogénekéhez 
hasonló hektikus árváltozásokkal még közép- és hosz- 
szútávon sem kell számolni. Az üzemanyag-felhasználás 
szempontjából további előny, hogy az atomerőműben 
megtermelt villamos energia árának mindössze 10-15%- 
át teszi ki az üzemanyagköltség, így jelentősebb urán
árváltozás is csak kis mértékben változtatná az atom- 
erőművi áram árát. Ez a körülmény hosszú távú árstabi
litást és tervezhetőséget biztosít egy ország villamos- 
energia-rendszerében. Az atomenergetika fontos szere
pet játszik a megfelelő szintű ellátásbiztonság kialakítá
sában. A globális felmelegedés egyértelművé válása, a 
tudomány és a környezetvédelem által megkondított 
vészharangok hangjai eljutottak az emberekhez, így 
annak a ténynek a tudatosítása, hogy az atomenerge
tika nem termel üvegházhatású gázokat, tovább erősíti 
annak pozícióit. A -  divatossá vált -  fenntartható fe jlő
désben az atomenergetikának tehát meghatározó sze
rep juthat.

Ezek azok az érvek, amelyekkel a nukleáris szakma 
eredményesen tudja tájékoztatni a lakosságot. Ugyanak
kor kétségtelen problémát jelent a társadalmi elfogadta
tásban, hogy az atomerőművek biztonsága állandóan 
felvetődő, az embereket folyamatosan foglalkoztató 
kérdés. Másfél évtizede próbáljuk tudatosítani, hogy a 
csernobilihez hasonló baleset a könnyűvizes reaktorok
ban nem következhet be, hogy ezt azonban el is hi
szik-e az emberek, az kérdéses. A másik, közérdeklő
désre számot tartó kérdés a radioaktív hulladékok ügye. 
Az atomenergetikáról folyó beszélgetésekben szinte 
mindig felvetődik, hogy mi lesz a radioaktív hulladé
kokkal. Amíg kerek választ tudunk adni a kis- és kö
zepes aktivitású hulladékokkal kapcsolatban -  misze
rint rengeteg pozitív nemzetközi példa van, a végleges 
elhelyezés mind műszakilag, mind pedig finanszírozás 
szempontjából megoldott - , a nagy aktivitású hulladé
kok problematikája ilyen könnyen nem zárható le. Ha
bár az USA és Finnország kijelölte a telephelyet a nagy 
aktivitású hulladékok végleges tárolója számára, számos 
nyitott kérdés van, amelyek -  a lakosság számára is 
teljesen meggyőző -  megválaszolása csak egy-két évti
zeden belül várható.

Az atomenergetika pozitív jövőképének megvalósít
hatósága érdekében megnyugtató válaszokat kell tud
nunk adni a fenti kérdésekre, és meg kell tudnunk győz
ni a lakosságot, hogy az előttünk álló feladatok megva
lósíthatóak.

Rövid- és közép távú feladatok

Szakember-utánpótlás és a kompetencia fenntartása

Az atomenergetika lakossági elfogadottságának fenn
tartásához, illetve az elfogadottság növeléséhez meg
győző válaszokat kell tudnunk adni a kételyekre. Ez 
csak abban az esetben lehetséges, ha a műszaki tudás 
és a szakmai kompetencia folyamatosan fennmarad, 
aminek alapfeltétele, hogy az atomenergetika volumene 
ne csökkenjen. A fia ta l pályakezdők -  akik az aktív 
tudást továbbvihetik a következő évtizedekre -  csak 
akkor vonzódnak egy szakterülethez, ha látják abban a 
perspektívát. Éppen a szakember-utánpótlás és a kom
petencia fenntartása érdekében a legfontosabb feltétel a 
működő atomerőművek élettartamának meghosszabbí
tása addig a határig, ameddig az műszakilag és gazdasá
gilag lehetséges. Az élettartam hosszabbítás a szakmai 
kompetencia átmentését teszi lehetővé addig az ideig, 
amikorra a fenti kérdésekre adott meggyőző válaszok 
az atomenergia újabb fellendülését eredményezik. Az 
élettartam hosszabbítás hatékony kommunikációja és az 
élettartam hosszabbítási program következetes véghez
vitele nélkül az atomenergetika éppen a szakember
utánpótlás oldaláról lehetetlenülne el, amit mindenkép
pen el kell kerülni.

A finnországi példából kiindulva várható, hogy a 
következő 10-15 évben a fejlett iparral rendelkező or
szágokban is sor kerülhet néhány új atomerőművi blokk 
építésére, habár nem valószínű, hogy ez ebben az idő
távlatban tömegessé válna. Nagyon ígéretesek az újge
nerációs reaktorok, valamint a tórium-hasznosításra 
vonatkozó törekvések. Magyarországnak nyomon kell 
követnie ezeket a fejlesztéseket, hogy adott esetben 
könnyen alkalmazni tudja a világon folyó ilyen irányú 
kutatási és fejlesztési programok eredményeit.

Atomerőművek biztonsága

Az elméleti ismeretek bővülése, valamint a számítási 
kapacitás és a szimulációs eszközök intenzív fejlődése 
ma minden eddiginél részletesebb számításokat tesz 
lehetővé az atomerőművek biztonsági elemzése terüle
tén. A részletes háromdimenziós analízisek, tranziens 
számítások segítségével újra lehet értékelni azokat a 
faktorokat, amelyeket néhány évtizede a korábbi számí
tási apparátus bizonytalanságai miatt biztonsági ténye
zőkkel fedtek le. Az atomerőművek -  napirenden lévő -  
teljesítménynövelésekor fe l kell használnunk a rendel
kezésre álló legkorszerűbb elemző módszereket, ugyanak
kor nem képzelhető el, hogy a reaktorok teljesítménynö
velése a biztonsági korlátok csökkentésével, vagy abszo
lút értelemben a biztonság csökkenésével kerüljön meg
valósításra.
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A szakember-utánpótlásról szóló részben leírtaknak 
megfelelően a blokkok teljesítménynövelését -  bárhol a vi
lágon -  csak akkor szabad megvalósítani, ha az nem 
megy a tervezett élettartam hosszabbítás rovására. Ez 
természetesen azt is jelenti, hogy a közeljövőben megho
zandó műszaki döntéseket csak részletes és hosszú távra 
kitekintő trendelemzések ismeretében szabad meghozni.

A világ összes atomerőmű üzemeltetője számára a 
társadalom és a nukleáris szakma iránti felelősségből 
származó kötelezettség, hogy a lehető legnagyobb kö
rültekintéssel és gondossággal üzemeltessék atomreak
toraikat. A nukleáris energetika valószínűleg nem bírna 
ki még egy jelentős környezeti kibocsátással nem járó, 
ám műszakilag súlyos reaktorbalesetet sem! Az üzemel
tetési fegyelem fenntartása, az üzemeltetők magas szín
vonalú oktatása, szintentartó- és továbbképzése a legfon
tosabb feladatok közé tartozik.

Ugyanakkor elengedhetetlen feltétel, hogy az újon
nan épülő reaktorok az ésszerűen elérhető maximális 
biztonsággal rendelkezzenek. Csak olyan reaktorok épít- 
hetőek, amelyek belső -  inherens -  biztonságúak. A 
passzív védelemre alapuló újgenerációs reaktorok min
den bizonnyal előtérbe kerülnek a közeljövő atomener
getikai programjaiban.

Kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékok

A kis- és közepes aktivitású hulladékok elhelyezésé
nek problematikáját a világ legtöbb országában megol
dottnak tekintik, és azt a lakosság is elfogadja. A többi 
országhoz hasonlóan Magyarországnak is -  széles lakos
sági tájékozottság és ebből eredő elfogadottság mellett -  
ki kell alakítania a kis- és közepes aktivitású hulladékok 
végleges tárolóját. A Bátaapáti térségében folyó kutatási 
program következetes végigvitele, majd a mélygeológiai 
tároló megépítése egy sokéves problémára adna meg
nyugtató választ, ami biztosan tovább javítaná az atom- 
energetika hazai elfogadottságát.

Nagy aktivitású radioaktív hulladékok

Fel kell gyorsítani a nagy aktivitású és/vagy hosszú 
felezési idejű radioaktív hulladékokkal kapcsolatos kuta
tásokat. A végleges tároló tervezett telephelyének kuta
tása mellett részletesen kell vizsgálni azt is, hogy a hulla
dékok milyen formában kerülnek majd elhelyezésre. A 
kiégett üzemanyag kazetták direkt elhelyezéséhez ké
pest a tárolóba kerülő anyag radiotoxicitását jelentősen 
csökkenti -  a jelenleg több országban alkalmazott -  re- 
processzálás, így ezt a lehetőséget Magyarország számá
ra is részletesen elemezni kellene.

A világban tapasztalható trendeknek megfelelően a 
jelenlegi elhelyezési opciók mellé komolyan fel kell 
venni a transzmutáció vizsgálatát is! A transzmutáció 
lényege a radioaktív hulladékban lévő hosszú felezési 
idejű aktinidák (plutóniumizotópok és másodlagos akti- 
nidák) és hosszú életű hasadási termékek átalakítása 
rövidebb életű, illetve stabil izotópokká.

A transzmutáció alkalmazása nagyságrendekkel csök
kenti a radioaktív hulladékok lebomlási idejét, jelentősen

idő (év)

1. ábra. A nyersanyagként felhasznált uránérchez viszonyított radioto- 
xicitás időbeni alakulása különböző összetételű nagy aktivitású hulla
dék esetén. A transzmutáció elsődleges célja az aktinidák megsem
misítése („összes aktinida eltávolítása” feliratú görbe), amelynek segít
ségével a szükséges tárolási idő 300-400 évre csökken.

csökkentené az elhelyezendő radioaktív anyagok meny- 
nyiségét, aktivitását és az elhelyezéssel kapcsolatos koc
kázatokat (1. ábra), így ez megalapozottabbá tenné a 
hosszú távú tervezést, és minden bizonnyal javítaná a 
lakossági elfogadottságot is.

Fontos tudnunk, hogy a transzmutáció bevezetése az 
egész atomenergia-rendszert érintené. Új reaktor típusok 
fejlesztésére (például sóolvadékos reaktorok, gyorsítóval 
hajtott szubkritikus rendszerek, gyors reaktorok), és az 
atomenergia-rendszer optimalizálására, valamint széles
körű nemzetközi összefogásra van szükség egy ilyen 
program megvalósításához. Napjainkban ezen a terüle
ten korszakváltásnak vagyunk tanúi, aminek az ad még 
nagyobb jelentőséget, hogy a váltás nélkül az atomener
getika hosszú távú jövője válhat kérdésessé!

Hosszú távú feladatok

Üzemanyag hasznosítás

Ma az atomenergetika 0,3-0,4%-os üzemanyag hasz
nosítási hatásfok mellett működik. Ha feltételezzük, 
hogy a teljes atomenergia-rendszer 370 000 MW beépített 
teljesítmény mellett működik hosszú távon, akkor a gaz
daságosan kiaknázható hasadóanyag-készletek mind
össze 80 évre elegendőek. Az üzemanyag-készletek k i
merülése miatt az alacsony üzemanyag hasznosítási ha
tásfokú atomenergia-rendszer nem lesz fenntartható! 
Jelenleg az uránnak több, mint 99%-a marad meg dúsítá
si maradék, illetve kiégett üzemanyag formájában, ami 
igen pazarló uránfelhasználást jelent.

Nem véletlenül tesz Oroszország nagy erőfeszítéseket a törvényi 
feltételek megteremtésére annak érdekében, hogy külföldről nagy 
mennyiségben fogadhasson kiégett atomerőművi üzemanyagot: egy
részről a kiégett kazetták feldolgozása jó üzletnek mutatkozik, más
részről jelentős hasadóanyag készleteket halmozhatnának fel Orosz
ország területén, amely készletek 50-100 éven belül -  nagy energia- 
tartalmuknak köszönhetően -  újra energiatermelési potenciált és jó 
üzletet kínálnak.

Bizonyos, hogy a világ atomenergetikájában idővel azok az atom
erőmű típusok is jelentős szerephez jutnak, amelyek jobb üzemanyag 
hasznosítási tulajdonságokkal rendelkeznek. A legfrissebb hírek szerint 
Indiában hamarosan elkezdődhetnek egy gyors szaporító reaktorral
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szerelt atomerőmű prototípusának építési munkálatai. Várhatóan 2008- 
ra felépítik, és 2009-ben üzembe helyezik az új blokkot. A reaktor plu- 
tónium-oxid és urán-oxid keverékével fog üzemelni, és része annak a 
folyamatnak, amelynek során India át kíván állni az urán alapú üzem
anyagciklusról a tórium alapúra. A tórium ciklus előnye, hogy a tórium 
nagyobb mennyiségben áll rendelkezésre, mint az urán, valamint hasz
nálata során jóval kevesebb plutónium és egyéb transzurán elem kelet
kezik, mivel a kiindulási elem rendszáma kettővel kisebb, mint az urá
né. Ezzel a reaktorral India lesz a világ második országa, ahol tenyésztő 
reaktor áll majd kereskedelmi forgalomba. (Jelenleg az egyeüen műkö
dő tenyészreaktor az orosz BN-600 Belojarszkban, amely sikeresen 
üzemel 1981 óta. Franciaország és Japán gyorsreaktoros programja 
jelenleg áll.)

India egyébként a következő öt évben 50 millió amerikai dollárt 
készül befektetni abba a nemzetközi kutatási programba, melynek célja 
a gyorsítóval hajtott szubkritikus rendszerek fejlesztése. Ezek a rendsze
rek az atommagok átalakításával, transzmutációval csökkentenék a 
radioaktív hulladékok felezési idejét, és „mellesleg” még villamos ener
giát is termelnének. India a beruházást a gyorsító és a neutronforrás 
kutatására összpontosítja.

Szintén aktuális hír, hogy már 2003-ban elkezdődik az új, kisméretű 
gázhűtésű kavics-ágyas reaktor (PBMR) építése Dél-Afrikában. Kis 
mérete miatt a beruházás költségei alacsonyabbak, mint a mai reaktoro
ké, tenyészanyagként pedig tóriumot hasznosít. További előnye, hogy 
40% feletti hőkörfolyamati hatásfoka meghaladja a napjainkban legel
terjedtebb könnyűvizes reaktorok 35% körüli hatásfokát.

2002. szeptember közepén megállapodás született a 10 fejlett ipari 
országot tömörítő Generation IV International Forum találkozóján arról, 
hogy még 2030 előtt hat újgenerációs reaktortípus technológiáját fej
lesztik ki, amelyek alkalmazkodnak egy továbbfejlesztett üzemanyag
ciklushoz is. Ezen elképzelések megvalósítására mostantól összehan
golt programokat indítanak. A hat elfogadott technológia a következő:

1. Gázhűtésű gyorsreaktor, a keletkező hosszú felezési idejű radio
aktív hulladék mennyisége minimális, a reaktor kiégett üzemanyag
feldolgozóval integrálható.

2. Ólomhűtésű gyorsreaktor, kisméretű hálózatokhoz készül majd, 
természetes konvekció hűti, magas kilépési hőmérséklet jellemzi, így 
hidrogén-termelésre is használható lesz.

3. Sóolvadékos reaktor, áramló sóolvadékban oldott üzemanyag
ban szabadul fel a hasadási energia. A sóolvadék termikus jellemzői 
nagyon jók, a hozzá kapcsolódó gőzkörfolyamat kedvező hatásfokú, a 
reaktor egyúttal hosszú felezési idejű radioaktív hulladékok átalakítá
sára (transzmutációra) is alkalmas.

4. Nátriumhűtésű gyorsreaktor, használható nagy aktivitású hulla
dékok, plutónium és egyéb aktinidák átalakítására, alacsonyabb költsé
gek jellemzik, kereskedelmi alkalmazása is lehetséges.

5. Vízhűtésű szuperkritikus nyomású reaktor, magas hatásfok, 
aktinidák kezelésére is alkalmas.

6. Nagyon magas hőmérsékletű reaktor, urán és plutónium üzem
anyaggal működik, alacsonyabb a keletkező hulladék mennyisége.

A leírtakból kitűnik, hogy a jobb üzemanyag haszno
sítás, valamint a nagy aktivitású és/vagy hosszú felezési 
idejű radioaktív hulladékok problematikája sok ország 
szakembereit foglalkoztatja. Ha ezeket a fejlesztéseket 
gazdaságossá sikerül tenni, akkor a fejlesztések forrását 
hosszú távon maga az atomenergetika tudja megterem
teni. A transzmutáció kifejlesztése csak egy hosszú tá
von működő atomenergia-rendszerben fizetődik ki, de 
ugyanakkor ez adhat hosszú távú perspektívát az atom- 
energetikának.

A választási lehetőségeinket leegyszerűsítve ma két út 
áll előttünk:

1. Ha nem valósítjuk meg a transzmutációt, akkor 80 
év alatt az atomenergetika felhasználja a gazdaságosan 
kitermelhető uránkészleteket, amelynek következtében 
a jelenlegi felépítésű atomenergia-rendszer elhal. A ke
letkező radioaktív hulladékok hátramaradnak és néhány 
százezer év alatt bomlanak csak le. A hosszú felezési 
idejű radioaktív hulladékok végleges elhelyezése to
vábbra is komoly kihívás marad a társadalom számára.

2. Ha kifejlesztjük az atomenergia-rendszer szintjén 
megvalósítható transzmutációt, akkor egy-másfél nagy
ságrenddel csökkenthetjük a nagy aktivitású radioaktív 
hulladékok mennyiségét, valamint néhány százezer 
évről néhány száz évre (vagyis három nagyságrenddel) 
csökkenthetjük a hulladékok lebomlásához szükséges 
tárolási időt. Ezzel jelentősen javítható az atomenergia
rendszer hasadóanyag hasznosítási hatásfoka, és meg
oldható a jelenlegi társadalmi elfogadtatásban legna
gyobb problémát jelentő hulladék elhelyezési kérdés. 
További következmény, hogy tulajdonképpen a mostani 
atomenergia-rendszernél egy nagyságrenddel nagyobb 
teljesítményű rendszer sem termelne több hulladékot, 
mint a jelenlegi rendszer, így az atomenergetika jelentős 
szerepet vállalhatna a Föld növekvő energiaigényeinek 
kielégítésében és a fenntartható fejlődésben, szerepe 
hosszú távon sem csökkenne, hanem várhatóan még 
növekedne is.

Perspektíva a szakember-utánpótlásban

Gadó János véleménye szerint1 az 1940-1960 idő
szakban, az atomenergetika hőskorában az atomener
getikával foglalkozó első generációs szakemberek szán
dékosan olyan „szolgalelkű második generációt” alakí
tottak ki -  és hagytak hátra -  maguk mögött, akik nem 
tudják úgy irányítani a kutatást, mint azt az első generá
ció tagjai tették. Gadó szerint jönnie kellene egy olyan 
új, harmadik szakember-generációnak, amelyik az első 
generációhoz hasonló lendülettel tudná előrevinni a 
folyamatokat.

Én úgy vélem, hogy tényleg szükség van ennek az új 
generációnak a megjelenésére, azonban ez mindaddig 
nem lehetséges, amíg nincs egy olyan fontos, nagy és 
merőben új feladat, ami megmozgathatná ezeket a fiatal 
embereket. Hiszen az első generáció is egy nagyon in
tenzív fejlesztést vezethetett, és azok a szakemberek, 
akik például a paksi atomerőművet felépítették, fiatalon 
olyan feladatot kaptak, amelyet előtte Magyarországon 
még senki sem hajthatott végre. Tehát akkoriban meg
volt a kihívás, ami kellő perspektívát és világos célt tűz
hetett k i a kiemelkedő fiatal szakemberek elé. Ezt a nagy 
kihívást egy meglévő, középkorú erőmű üzemeltetésé
ben csak kevesen találhatják meg. A transzmutáció mint 
új technológia kutatása azonban olyan kihívást, feladatot 
jelent, amin ez a 3- generáció ténylegesen felnőhetne.

A transzmutációval kapcsolatos kutatás-fejlesztési fe l
adatok a jelenlegi fia ta l szakember-generáció idejében 
megoldhatók lennének, ez adhatna hosszú távú felada
tot és jövőképet a számukra. A nemzetközi összefogás
ban megvalósítandó kutatás tulajdonképpen a kisebb 
országok számára még fontosabb, mint a nagyoknak, 
mert alig képzelhető el, hogy az atomenergetikát ma 
alkalmazó 31 ország mindegyikében találnak majd olyan 
telephelyet, amely minden szempontból alkalmas lesz a 
nagy aktivitású hulladékok végleges elhelyezésére.

1 G a d ó  Já n o s : A paksi atomerőműben folyó fejlesztések tudományos 
megalapozása -  szóbeli előadás, Budapest, 2002. szeptember 13-, BNV 
PA Rt. konferencia
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A szakember-utánpótlásról szóló fejezetre utalva itt is 
szeretném kihangsúlyozni, hogy hosszú távon (50-80 éves 
távlatban) a nagy aktivitású hulladékok problémájának -  
és részben a ma működő energetikai reaktorok leszerelési 
feladatainak -  megoldására a megfelelő szakembergárda 
csak akkor fog rendelkezésre állni, ha az atomerőművek 
élettartam hosszabbítása okán az aktív szakemberállo
mány folyamatos utánpótlással rendelkezésre fog állni.

Hazai teendők

Az atomenergetika mint gazdaságos, biztonságos és kör
nyezetkímélő energiatermelési mód fontos szerepet játsz
hat hosszú távon is a világ energiaigényeinek kielégítésé
ben, alkalmas arra, hogy meghatározó tényezővé váljon a

fenntartható fejlődésben. Ehhez azonban magát az atom- 
energetikát is fenntartható fejlődési pályára kell állítani. Az 
ehhez szükséges fő feladatok hazánkban is érvényesek:

• a meglévő atomerőművi blokkok élettartam 
hosszabbítása, amely az energiatermelés mellett a szak
ma hosszú távú perspektíváját is megadja;

• a szakember-utánpótlás, a szakmai kompetencia 
folyamatos fenntartásának biztosítása;

• az atomenergetikához kapcsolódó intézményrendszer 
(oktatás, kutatás, hatóság stb.) hosszú távú fenntartása;

• egy jobb hatásfokú atomenergia-rendszer, valamint 
a nagy aktivitású és/vagy hosszú felezési idejű radioaktív 
hulladékok transzmutációjának intenzív kutatása nem
zetközi összefogásban;

• az atomerőművi üzemanyagciklus zárása, a fenntart
ható atomenergia-rendszer nemzetközi megvalósítása.

TELJESÍTMÉNYNÖVELÉS A PAKSI ATOMERŐMŰBEN
Bajsz József

Paksi Atomerőmű Rt.

Az atomerőművek üzemeltetőivel, mint minden gaz
dasági szereplővel szemben a piaci változások egyre 
markánsabban támasztják az igényt, hogy eszközeiket 
minél magasabb hatékonysággal működtessék. Az atom
erőművek hatékonyságát a termelt villamos energia 
fajlagos költsége mutatja. A hatékonyság növelése tör
ténhet a meglévő kapacitás jobb kihasználásával vagy a 
kapacitás növelésével. A magas rendelkezésre állás el
érését követően az üzemeltető társaságok többsége a 
kapacitás növelésével történő többlet termelés elérését 
célozta meg.

Nemzetközi tendenciák

Az USA-ban napjainkig lóOO MW-tal bővítették az 
atomerőművek kapacitását. Az új energiaprogram szerint 
2010-ig további 8000 MW bővítést terveznek. Egészében 
véve a teljesítménynövelési program 10%-kal növeli meg 
az USA egyébként sem kicsi (-100000 MW) nukleáris 
kapacitását, egyetlen új blokk létesítése nélkül. A teljesít
ménynövelési program gyakorlatilag az USA valamennyi 
blokkját érinti. Van, ahol „csak” 1,4%-kal emelték a telje
sítményt -  ennyi a hozadéka a pontosabb tápvízforga- 
lom-mérés alkalmazásának van, ahol 14-25%-kal. 
Ezen utóbbi esetekben a modernizálási program a sze
kunderköri hatásfokjavításon túl már fő berendezés 
cseréket is magába foglalt (például gőzfejlesztő, turbina 
csere). A nagy nukleáris szállító cégek (General Electric, 
Westinghouse) tevékenységük középpontjába állították 
a teljesítménynövelési programok kiszolgálását. Az ame
rikai nukleáris biztonságtechnikai hatóság, a Nuclear 
Regulatory Commission (NRC) a következő 5 évben 
további 46 engedélykérelem benyújtására számít.

Spanyolországban 1990 óta 578 MW-tal (6,1%-kal) -  
egy kisebb erőmű teljesítményével -  nőtt a beépített 
nukleáris termelő kapacitás, anélkül hogy új blokkot 
építettek volna.

A hozzánk technológiai szempontból legközelebbi 
finnországi Loviisa Atomerőműben 1998-ban fejezték be 
négyéves modernizálási programjukat. Ennek eredmé
nyeképp a két ottani WER-440/213-as blokk 510 MW- 
os teljesítményen üzemel. Finn kollégáink különösen 
arra büszkék, hogy a program megvalósításával egyúttal 
nőtt a biztonság szintje, a berendezések és rendszerek 
élettartamára negatív hatású beavatkozásokat elkerülték.

A teljesítménynövelést lehetővé tevő 
körülmények

A ma működő atomerőműves blokkok átlagos életkora 
20 év. Ez azt jelenti, hogy az átlagot reprezentáló erőmű 
terveit a 70-es évek közepén-végén készítették, berende
zéseit a 80-as évek elején gyártották. Azóta a technológia 
jelentősen fejlődött. Mindenekelőtt tudásunk bővült: pon
tosabb ismeretekkel rendelkezünk a szerkezeti anyagok 
viselkedéséről, a komponensekre ható külső és belső 
tényezők integrális hatásairól. E tudás bővülésében meg
határozó szerepe volt és van az üzemeltetési tapasztalatok 
módszeres, országhatárokon és cégérdekeken felülemel
kedő feldolgozásának és hasznosításának. A ma rendelke
zésre álló számítási eszközökkel a korábbinál sokkal pon
tosabban meghatározhatók a tranziensek során a berende
zéseket érő igénybevételek, csökkenthető a számítások 
bizonytalansága, s ennek eredményeképp számszerűsít
hető, sőt mérsékelhető az a konzervativizmus is, amelyet a 
tervezés során alkalmaztak.
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Ugyancsak a technikai eszközök fejlődésének kö
szönhetően ma pontosabb, megbízhatóbb ellenőrzési, 
vizsgálati módszerekkel rendelkezünk, mint ami jellem
ző volt az atomerőművek zömének tervezésekor. A 
mérési pontatlanság, a detektálási küszöb jelentős csök
kenése nemcsak a berendezésekben meglévő tartalékok 
feltárását segítette, hanem az üzemeltetési, karbantartási 
tevékenység ésszerűbb megszervezését is.

Az energetikai gépgyártás olyan új technológiai eljárá
sokat fejlesztett ki, amelyekkel lehetővé vált a nyomott 
vizes nukleáris blokkok szekunderkörét jellemző telített 
gőzős ciklus előnytelen hatásait (nagy gőznedvesség
tartalom) jobban toleráló berendezések alkalmazása, s 
ez által a szekunderköri hatásfok növelése.

Számottevően fejlődtek a nukleáris üzemanyaggal, a 
zóna termohidraulikájával kapcsolatos ismeretek is, 
amelyek az üzemanyag kazetták fajlagos teljesítményé
nek növelése mellett az üzemanyag hasznosítást javítot
ták. Az üzemanyag hasznosítás (az egységnyi hasadó
anyagból kinyerhető energia) szintje a 80-as éveknek 
megfelelő érték 1,5-szeresére emelkedett.

Mit tettünk eddig Pakson?

Gyakorlatilag az erőmű üzembe helyezése óta keres
tük és keressük annak lehetőségét, hogy a blokkok 
villamos teljesítményét emeljük. A most induló teljesít
ménynövelési programot megelőzően a szekunderkor 
hatásfokának javítására törekedtünk.

Ezt szolgálta a turbinák kisnyomású fokozatának cseréje 
az 1. blokkon még 1989-ben. (A nagyobb átmérőjű végfo
kozattal rendelkező kisnyomású turbina beépítése 10 MW- 
os teljesítménynövelést eredményezett. A többi három 
blokkon már ilyen turbinák létesültek eredetileg.)

A közelmúltban befejeződött turbinakondenzátor 
rekonstrukció a magas pH-jú szekunderköri vízüzem 
bevezetésével lehetővé tette a gőzfejlesztők üzemeltetési 
feltételeinek élettartam kímélő javítását, s egyben blok
konként 2-3 MW növekményt eredményező hatásfok
javulást hozott.

Jövőre befejeződik az erőmű mind a nyolc turbinájára 
kiterjedő modernizálási program, aminek befejeztével 
blokkjaink nominális teljesítménye 472 MW lesz. Ezzel 
az eredetihez képest több mint 4%-kal nő a blokkok 
villamos teljesítménye a reaktorok változatlan hő teljesít
ménye mellett, és csökken a környezetet érő hő terhelés.

A teljesítménynövelési program, tervek

Mint a fentiekből látható, eddig a szekunderköri ha
tásfok javítása által növeltük a blokkok teljesítményét. 
Ma úgy véljük, hogy napjainkra megérett a helyzet arra, 
hogy a nemzetközi tendenciákra figyelve és azokat kö
vetve megteremtsük a reaktoroldali teljesítménynövelés 
feltételeit is. Az 1996 óta tartó biztonságnövelési és mo
dernizálási program eredményes végrehajtása biztos 
alapot nyújt a döntések előkészítéséhez, azok szakmai, 
hatósági és társadalmi elfogadtatásához.

A megvalósíthatósági tanulmány

A teljesítménynövelési lehetőségek feltárása, a célsze
rű irányok meghatározása céljából az Atomenergia Kuta
tóintézet (AEKI) megvalósíthatósági vizsgálatot végzett, 
a megvalósíthatósági tanulmány közel egy éves munká
val 2001 novemberére készült el. A tanulmányról kikér
tük a finn Fortum Nuclear Services (FNS) szakéitőinek 
véleményét is. A tanulmány áttekintette a teljesítmény
növelés lehetséges módjait, azok hatását az erőmű rend
szereire, rámutatott a szűk keresztmetszetekre, javaslatot 
tett a teljesítménynövelési program főbb lépéseire.

A tanulmány elemezte a szekunderköri hatásfok növelésének 
lehetőségeit. Megállapította, hogy műszaki módosítások (csepplevá- 
lasztó-túlhevítő felületének növelése, tápvíz szivattyúk vezérlésének 
átalakítása, főgőz vezeték ellenállásának csökkentése, nagynyomású 
előmelegítők (NNYE) cseréje) révén 1,1-1,2% növekedés érhető el. A 
főgőz vezetéki ellenállás csökkentése célszerű, a NNYE-k cseréje 
üzemeltetési és élettartam gazdálkodási megfontolások alapján egyéb
ként is napirenden van. A többlet gőz elvezetése a 8% primerköri 
teljesítménynövelés esetén is lehetséges, ha megtörténik turbina szabá
lyozó fokozatának cseréje.

Az üzemanyaggal kapcsolatban a tanulmány megállapítja, hogy a 
jelenlegi kötegekkel a teljesítménynövelés tartalékai erősen korlátozot
tak, s jelentős teljesítménynövelés csak új típusú üzemanyaggal érhető 
el. Az új típusú üzemanyag kazettákat nagyobb pálca rácsosztás, hafni
um burkolat a szabályozó és biztonságvédelmi (SZBV) toldatok felső 
részén, s nagyobb dúsítás, kiégő mérgek alkalmazása jellemzi. A tanul
mány szerint az új üzemanyaggal a 8%-os teljesítménynövelés a jelenle
gi primerköri forgalom (3. és 4. blokk) mellett is megvalósítható. Ha az 
üzemanyag a magasabb teljesítményhez nem optimalizált (nem meg
emelt dúsítású), akkor a magasabb teljesítményen a fajlagos üzem
anyag felhasználás 4-5%-kal romlik.

A biztonsági értékelések azt mutatják, hogy a 108%-ra növelt teljesít
mény szintről induló tranziensek sem okoznak a biztonság szintjében 
érdemi változást. A magasabb teljesítmény szint nem jelent biztonsági 
kockázatot sem a normál üzemi, sem a biztonsági berendezésekre, 
rendszerekre.

Az FNS szakértői megerősítették a tanulmány megál
lapításait, és az alábbiak szerint foglalták össze vélemé
nyüket a teljesítménynövelés lehetőségeiről:

• Az információk alapján a paksi atomerőműben a tel
jesítménynövelés lehetséges nagyobb átalakítások nélkül.

• A reaktor hőteljesítményének növelése lehetséges 
a biztonsági tartalékok csökkentése nélkül.

• A szekunderkor képes a megnövekedő gőz- és 
vízforgalmak kezelésére lényegi módosítások nélkül.

• Az üzemanyag továbbfejlesztése lehetővé teszi a 
teljesítmény 108%-ra növelését.

• A termikus hatásfok növelésének kérdése a telje
sítménynöveléstől függetlenül, költség-haszon elven 
kezelendő.

A teljesítménynövelés koncepciója

A megvalósíthatósági vizsgálat és szakembereink 
elemző munkája alapján készült el 2002 elején a telje
sítménynövelés koncepciója, amely a Társaság vezetésé
nek döntését megalapozta. Eszerint a cél a reaktorok 
hőteljesítményének 107-108%-ra növelése, s ezzel a 
blokkok 500 MW-os villamos teljesítményének elérése. 
A magasabb teljesítmény lényegében egy modernizálási 
program eredményeként áll elő.

A teljesítménynövelés legfontosabb feltétele az új 
üzemanyag alkalmazása. Az új üzemanyag bevezetésé-
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nek időigénye (specifikáció, engedélyezés, megrende
lés, két utántöltés berakása) szabja meg egyúttal a prog
ram időtávját. Ezen időtávon belül a meglévő tartalékok 
feltárásával néhány százalékos teljesítménynövelés a 
jelenlegi üzemanyaggal is elérhető. Ezek a tartalékok:

• primerköri nyomás és a zónafizikai korlátok közöt
ti kapcsolat megteremtése;

• zóna ellenőrző rendszer pontosságának javítása;
• szubcsatorna-számításoknál a keveredés figyelem- 

bevétele.
A kisebb primerköri forgalom miatt az 1. és 2. blokkon kisebb telje

sítmény érhető el, ezért döntöttünk az ottani hűtőközeg forgalom növe
léséről a másik két blokk szintjére.

A teljesítménynövelés programját alapvetően a kiala
kítható zónakonfigurációk határozzák meg. Ennek meg
felelően ma a jelenlegi üzemanyaggal néhány százalé
kos, míg módosított üzemanyaggal 108%-ra történő telje
sítménynövelés prognosztizálható.

A teljesítménynövelési program

A teljesítménynövelés megvalósítására a Társaság 
2001 októberében egy programot indított, amelynek fel
adatkörébe tartozik az élettartam-hosszabbítás előkészí
tése is. A program feladatait négy egymáshoz kapcsoló
dó csoportra lehet osztani:

• a zónafizikai és üzemanyag kérdések kezelése,
• a rendszertechnikai problémák feltárása, megoldása,
• biztonsági megalapozás, elemzések,
• engedélyezés (biztonsági, vízjogi, kereskedelmi).

Műszaki feltételek
Amint fentebb már írtuk, a 7-8%-os teljesítménynöve

lésnek legfontosabb feltétele az új típusú üzemanyag 
alkalmazása. Legalább ilyen fontos elem a zóna-ellenőr
ző rendszer modernizálása, pontosítása. Ezzel közel ak
kora tartalékok szabadíthatok fel, mint üzemanyag mó
dosítással. A nagyobb rácsosztású kötegekben, amilye
nek a BNFL kötegek, a szubcsatorna kilépő hőmérsékle
tek 2,5-3 °C fokkal kisebbek a jelenlegi kötegek értékei
nél. Szükségesnek látszik az SZBV toldatok átmeneti 
részének hafniumos árnyékolása is. Az új üzemanyag 
engedélyezését megalapozó dokumentumok elkészíté
sére az orosz szállítóval és AEKI-vel szerződést kötöt
tünk. A tervek szerint az új üzemanyag első adagja 2004- 
ben a 4. blokkon berakásra kerül.

In-core ellenőrző rendszer (VERONA) esetében a hardver rekonst
rukció és a szoftver felújítás során célként kell kezelni a pontatlansági 
tartalékok csökkentését. Újra meg kell határozni a mérnöki tartaléko
kat. Ez az új üzemanyag és a módosított hardver módosítás miatt min
denképp szükséges. Feltételezhetően az új rendszerre a mérnöki fakto
rok kisebb értéket fognak adni, így a tartalékok is csökkenthetők a 
korláttúllépések valószínűségének emelkedése nélkül.

Megfontolandó, hogy a zónafizikai korlátok vonatkoztatási alapját, a 
telítési hőmérsékletet, a tényleges nyomásértékhez igazítsuk. Ma a 
korlátokban figyelembe vett telítési hőmérséklet 325 °C. Ehhez az ér
tékhez 120,5 bar telítési nyomás tartozik. Megvizsgálandó, hogy a 123 
bar-os nyomásérték tartása kellő stabilitással és tartalékkal biztosítha
tó-e. A kérdés súlyát érzékeltetendő: a telítési hőmérséklet egy fokkal 
való emelése -  amihez 1,5 bar nyomás emelés szükséges -  egy fokkal 
emelheti a zóna kilépő korlátot, azaz 1-1,5%-os teljesítménynövelést 
tenne lehetővé. A stabil nyomástartás érdekében megkezdődött a nyo
másszabályozó rendszer rekonstrukciójának előkészítése.

BAJSZ JÓZSEF: TELJESÍTMÉNYNÖVELÉS A PAKSI ATOMERŐMŰBEN

1. és 2. blokki forgalom növelésének lehetőségét és indokoltságát 
már említettük. Az új teljesítmény korlátozási filozófia szerint a blokkok 
aktuális teljesítményét a szubcsatorna kilépő hőmérsékletek fogják 
korlátozni, amelyek a forgalom függvényei. Ha azt akarjuk, hogy 
blokkjaink közel azonos teljesítményre legyenek képesek, akkor a 
forgalmat a 3. és 4. blokki szintre kell emelnünk.

Az erőmű rendszereit szisztematikusan át kell tekinteni abból a szem
pontból, hogy az emelt teljesítményen történő üzemelés milyen hatással 
lesz rájuk. Ehhez a megvalósíthatósági tanulmány jó alapot nyújt.

A 13 g/kg-os leállási bórkoncentráció alkalmazásának üzemviteli as
pektusait fel kell mérni; a reaktortartályt érő többlet neutronsugárzás 
mennyiségét és a spektmm változásának hatását meg kell becsülni. Iga
zolni kell, hogy a megnövelt gőzáram mellett a nedvességtartalomra vo
natkozó korlát betartható. Specifikálni kell az új Curtis kerék paramétereit, 
elemezni kell, hogy a turbinánál milyen hatásokkal kell számolni (tám- 
csapágy, rezgés stb.). A főgőzvezetékekben kialakuló nyomásveszteség 
csökkentése érdekében nem fojtásos elven működő mennyiség mérőket 
kell alkalmazni. A NNYE-k cseréje nem feltétele a teljesítménynövelésnek, 
azonban tervezett cseréjüket a projekttel összhangban kell végrehajtani.

A generátorok hűtőrendszerét komplexen felül kell vizsgálni, és 
javaslatot kell kidolgozni a szükséges módosításokra. Az 1. és 2. blokki 
tokozott sínezés cseréjét el kell végezni. A 6 kV-os háziüzemi terhelés 
aszimmetriáját vizsgálni kell, hogy a megnövekedő önfogyasztás e 
területen nem okoz-e további torzulást. Ha szükséges, javaslatot kell 
kidolgozni az aszimmetria csökkentésére.

A villamos energia hálózaton a megnövelt teljesítményből adódó 
400 kV-os feszültség szabályozási és a tranziens stabilitási problémákat 
vizsgálni és szükség esetén kezelni kell.

Biztonsági megalapozás, elemzések
A tranziens elemzéseket (108x1,02)%-ra kell elkészí

teni. Az elemzési munkákat szinkronizálni kell a Végleges 
Biztonsági Jelentés most folyó megújításával a párhuza
mosságok és ismétlődések elkerülése érdekében. Az elvi 
átalakítási engedély (EÁE) kérelem benyújtásához a deter
minisztikus elemzések megújítása szükséges. Az elemzé
sek során figyelembe kell venni azokat a biztonságjavító 
módosításokat is, amelyekben ma gondolkodunk (például 
hidro-akkumulátorok nyomásának csökkentése).

Engedélyezés
Rendszeres egyeztetések folynak Országos Atomener

gia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatóságával a telje
sítménynövelés műszaki-biztonsági tartalma és engedé
lyezési lépései tárgyában. Az ügyben az érintett hatósá
gokat, szakhatóságokat pedig egy- és többoldalú talál
kozókon informáltuk.

A teljesítménynövelés engedélyezése három, egymással kapcsolat
ban álló vonalon fut:

A vízjogi üzemeltetési engedélyt meg kell újítanunk. Ennek előké
szítése megkezdődött. A vízjogi engedély megléte feltétele az elvi átala
kítási engedély kérelem benyújtásának. A vízjogi engedélyezés három 
fázisból áll: elvi, létesítési és üzemeltetési (az elvi vízjogi engedély nem 
kötelező, de az elvi átalakítási engedély megkéréséhez ez elegendő, a 
vízjogi létesítési engedély az átalakítási engedélykérelem előfeltétele).

A nukleáris biztonsági engedélyezés létesítmény szintű engedélye
zési folyamatként zajlik. Ehhez, illetve már az elvi vízjogi engedély 
eljárásában a környezetvédelmi hatóságtól szakhatósági hozzájárulást 
kell szereznünk. Ez a hozzájárulás egyben azt is jelenti, hogy a környe
zetvédelmi hatóság eltekint a környezeti hatásvizsgálattól, mivel a telje
sítménynövelés okozta hatás-változások nem szignifikánsak és nem ha
ladják meg a jogszabályban előírt mértéket. Az elvi átalakítási engedély- 
kérelem 2003 tavaszára készül el. Ekkorra készülnek el a determiniszti
kus elemzések, ismertek lesznek az új üzemanyag paraméterei. Ameny- 
nyiben az elvi engedély 2003 végére rendelkezésre áll, úgy 2004 elején 
beadható az átalakítási engedélykérelem egy közbenső (100-108% kö
zötti) teljesítményen történő üzemelésre. Fontos körülmény, hogy a tel
jesítménynövelés kapcsán nincs szándékunkban a jelenleg érvényes 
biztonsági korlátok megváltoztatásának kezdeményezése.
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Az engedélyezés harmadik vonulata a kereskedelmi engedély meg
szerzése. Az új villamos energia törvény (VET) a MÉH hatáskörébe 
utalja a teljesítménynövelések engedélyezését. Itt aktív szerepet kell 
játszanunk a kapcsolódó rendeletek kidolgozása során, hogy elkerüljük 
a számunkra kezelhetetlen korlátok jogszabályi kodifikálását.

Gazdaságosság

A teljesítménynövelés gazdasági hozama nem a többlet- 
termelés adta bevételben rejlik. Pakson, mint az atom
erőművekben mindenütt, az önköltségben magas az ál
landó -  nem befolyásolható -  összetevők aránya. A 
többlettermeléssel ezen állandó költségek nagyobb érté
kesítési volumenre terülnek szét, aminek következtében 
a Ft/kWh-ban számolt önköltség csökken és a fajlagos 
nyereség nő. Számításaink szerint 8%-os termelés bővü
lés 5%-kal csökkenti az önköltséget abban a hipotetikus 
esetben, ha a ráfordításokat nullának vesszük. Az 5%-os 
költségcsökkenés 2001-ben 4 Md Ft-ot jelentett volna. 
Ebből belátható, hogy néhány milliárdos ráfordítás mel
lett a projekt gazdaságos az élettartam-hosszabbítás 
perspektívájának figyelembevétele nélkül is. Az önkölt
ség csökkenése az erőmű piaci helyzetét javítja.

Következtetések

A teljesítménynövelés megvalósíthatósága igazolást 
nyert. A közeljövő szakmai tevékenységének súlypont
ját a teljesítménynövelés előkészítése és megalapozása 
kell, hogy jelentse. Ennek során az alábbi elveket kell 
betartani:

• a biztonság szintje nem csökkenhet;
• a teljesítménynövelés nem befolyásolhatja negatí

van az erőmű élettartamát a megcélzott hosszabbítás 
időtávlatán belül;

• a teljesítménynövelés nem okozhatja az erőmű 
komponenseinek gyakoribb meghibásodását, a javítási 
időszakok hosszabbodását;

• a befektetések még az eredeti (30 év) üzemidő 
alatt meg kell, hogy térüljenek.

A teljesítménynövelés modernizációs programja 
2005-2008 között mind a négy paksi blokkon 8%-os re
aktor teljesítmény növekedés mellett 500 MW blokkon- 
kénti villamos teljesítmény elérését biztosítja. A teljesít
ménynövelés és az élettartam hosszabbítás -  a biztonság 
fenntartása és folyamatos prioritása mellett -  biztosítja a 
hazai nukleáris energetika jövőjét.

ELETTARTAM-HOSSZABBITAS A PAKSI ATOMERŐMŰBEN
Katona Tamás

Paksi Atomerőmű Rt.

A paksi atomerőműnek sajátos energiapolitikai szere
pe van. A villamosenergia-termelés „több lábon állása” 
az atomerőmű által megvalósul és fenntartható. Az atom
erőmű ma a hazai termelés 39—40%-át adja, s mivel a 
legolcsóbban termelő, nemzeti tulajdonban lévő kapaci
tás, ezért a piacszabályozás, a gazdaságpolitika fontos 
eszköze, és hosszú távon az is maradhat. A paksi atom
erőmű jelentősen csökkenti a nemzetgazdaság import- 
függőségből eredő kockázatát, mivel a nukleáris üzem
anyag nem a világ krízis-régióiból származik, s több évre 
egyszerűen készletezhető. Az üzemanyagból az atom
erőmű jelenleg is stratégiai készleteket tárol. A paksi 
atomerőmű ma egy orosz, s -  potenciálisan -  egy brit 
üzemanyag szállítóval rendelkezik.

A magyar villamosenergia-rendszer szerkezete jelen
leg kiegyensúlyozott. 2010-ig szinte kizárólag földgáz 
bázisú erőművek építésére, és egyes szénbázisú erőmű
vek bezárására lehet számítani. Jelentős változás a ter
melési szerkezetben 2012 után következne be, ha a 
paksi atomerőmű blokkjait a tervezési élettartam lejártá
val leállítanák. A paksi atomerőmű kieső termelése he
lyett elég nehéz lenne zöld alternatívát találni. Ehhez 
például 11000, azaz tizenegyezer szélerőműre lenne 
szükség (olyanra, mint amilyen Kulcs határában van), 
azaz az ország minden 3x3  kilométeres területén kel
lene egy szélkeréknek forogni. A jelenlegi építési ten
denciák és a piaci automatizmus alapján az várható,

hogy az iparág a hiányt, illetve az igénynövekedést föld
gázalapú erőművekkel fogja pótolni, vagy magát a villa
mos energiát fogja importálni. Ez egyrészt fokozza majd 
az egyoldalú importfüggőséget, másrészt pedig az atom
erőmű vinél jóval drágább villamos energiát fog adni. 
Ezzel 2012 és 2019 között a villamosenergia-termelés 
földgáz-felhasználása s széndioxid kibocsátása is közel 
megkétszereződne a maihoz viszonyítva (a megújuló 
energiaforrások intenzív hasznosítása esetén is). Ezeket 
a stratégiai szempontból kedvezőtlen változásokat a 
Paksi Atomerőmű Rt. piaci pozíciónak megtartásával, a 
blokkok teljesítményének növelésével, az élettartam 
meghosszabbításával lehet ellensúlyozni1.

Fentiekre tekintettel a Paksi Atomerőmű Rt. legfonto
sabb stratégiai célja -  a biztonság megfelelő szinten tar
tása és a blokkok teljesítményének növelése mellett -  a 
blokkok tervezett élettartamon túli üzemben tartása a 
műszaki-biztonsági lehetőségek és a gazdasági ésszerű
ség által meghatározott ideig.

A PA Rt. 2000-ben a Villamosenergiaipari Kutató Inté
zet Rt.-vei megvizsgálta az atomerőmű élettartam-hosz- 
szabbításának lehetőségeit és alternatíváit. A megvalósít
hatósági tanulmány alapján megszületett a tulajdonosi

' Nem irreális az a feltételezés sem, hogy a villamosenergia-igény növe
kedésének függvényében, 2015-2020 között új atomerőművi blokkra 
lesz szükség.
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döntés a tervezett élettartamot 20 évvel meghaladó üze
meltetésről. Az alábbiakban bemutatjuk a megvalósítha
tósági vizsgálat legfontosabb eredményeit és az előkészí
tő tevékenységet.

Az élettartam-hosszabbítás előfeltétele

Nyilvánvaló, hogy az élettartam-hosszabbítás nem 
előzmények nélküli stratégiai elhatározás, azt számos 
külső, a Paksi Atomerőmű Rt.-től független körülmény, 
illetve az atomerőmű sajátosságaitól, a Társaság munká
jától függő tényező befolyásolta.

A paksi atomerőmű jövőjének alakulása lényegesen 
függ a nemzetközi tendenciáktól.

Jelenleg az atomerőművek részaránya a villamosenergia-termelés- 
ben világszinten 17%, az USA-ban 15%, az EU-ban pedig 35%. A nyolc
vanas-kilencvenes évek mélypontja után, a közelmúltban a nukleáris 
energetika értékelése lényegesen megváltozott.

Az USA energiapolitikája komoly szerepet szán a jövőben az atom- 
energetikának. Várható, hogy az USA-ban csaknem minden atomerőmű 
üzemeltetési engedélyét 40 évről 60 évre meghosszabbítják. Ma már 
tizenkét ilyen erőmű üzemel. Csak 2001-ben 1390 MW, azaz csaknem a 
paksi atomerőmű teljesítményét kitevő, teljesítménynövelést engedé
lyeztek összességében 12 blokkon. Jóváhagyták azt a törvényt, amely
nek alapján kiégett üzemanyag és nagyaktivitású hulladéktároló léte
síthető Nevadában, a Yucca Mountain térségében. Az USA energiapoli
tikája lényegében a WTC elleni terrortámadás után sem változott meg.

Nyugat-Európában a francia atomerőművek nem csak a saját igényt 
elégítik ki, hanem döntő szerepük van az atomerőműveket nem üze
meltető országok (például Olaszország) ellátásában is. Svájcban, Nagy- 
Britanniában nem korlátozzák az atomerőművek működését. Finnor
szágban -  a meglévő atomerőművek teljesítményének és élettartamá
nak növelése mellett -  új atomerőmű építését tervezik. Erről, és a ki
égett üzemanyag tartós tárolójának létesítéséről is politikai döntést 
hozott a finn parlament. Az atomenergia-ellenes kormánypolitika elle
nére a német atomerőművek leállítására gyakorlatilag csak a tervezett 
üzemidejük végén, a 2020-as években kerül majd sor. Nyugat-Európá
ban a lakosság kettő az egyhez arányban támogatja az atomerőműve
ket, ha a hulladékkérdés megnyugtatóan megoldható. Ahogy a finn és 
az USA példa mutatja, ez megoldható, ha a pszichikai és a kommuniká
ciós korlátokat felszámolják, s a döntéseket nem érzelmek, vagy politi
kai ambíciók vezérlik. Az EU Bizottság által kiadott Zöld Könyv megál
lapításaiból kitűnik, hogy az atomenergetika fejlesztése nélkül nem le
het szó sem a környezetvédelmi célok megvalósításáról, sem pedig az 
energiaimport-függőség korlátozásáról.

A kelet-, közép-európai régióban Szlovákia leállítani készül a két 
régebbi bochunicei blokkot, de üzembe helyezte a mohi erőmű 1. és 2. 
blokkját. Csehországban a Dukovany-i erőműben 10 éves élettartam
hosszabbítást terveznek, s a műszaki nehézségek és a politikai viharok 
ellenére folyik a temelini erőmű első blokkjának üzembe helyezése, 
amit másfél-két év múlva követni fog a 2. blokk. Romániában 1996 óta 
üzemel a csernavodai erőmű első blokkja, s folyik a második blokk 
építése. Szlovéniában, a Krsko-i erőműben egy rekonstrukciós program 
eredményeként 6,3%-kal megnövelték a blokk teljesítményét, és szán
dékuk az élettartam meghosszabbítása. Mindez azt jelenti, hogy Közép- 
Európában legalább hat, a paksihoz hasonló típusú blokk üzemelteté
sével kell számolni 2030-ig, tehát a paksi atomerőmű a távolabbi jövő
ben sem lesz egy elszigetelt, egyedülálló jelenség.

A nyugati szabadpiaci tapasztalatok szerint az atomerőművek ver
senyképesek a liberalizált piaci körülmények között is. A már jó ideje 
működő atomerőműveket alig terhelik a beruházási költségek, a teljes 
üzemi költség alacsony, s az üzemanyag nem domináns költségténye
ző, a nukleáris üzemanyag árának igen valószínűtlen megkétszereződé
se is csak, legfeljebb -20% növekményt eredményezne a termelt ener
gia önköltségében. Kihasználatlanok maradnának azonban a kedvező 
nemzetközi feltételek, ha a paksi atomerőmű, az üzemeltető és az ipar
ág nem lenne kész az élettartam-hosszabítás megvalósítására.

A paksi atomerőmű üzemeltetési-karbantartási gyakor
lata és a nukleáris biztonsági szabályozás egyaránt köz
ponti kérdésként kezeli a funkcióképesség megőrzését az

öregedési folyamatok ellenére. Az Időszakos Biztonsági 
Felülvizsgálatok során 1997-1999-ben igazolni kellett, 
hogy az öregedési folyamatok ellenére a biztonsági szem
pontból fontos berendezések működőképesek. E követel
mény miatt a paksi atomerőműben a szisztematikus öre
gedés-kezelési tevékenység mintegy nyolc éve kezdődött, 
ami kiteljesedése az atomerőműben a kezdetektől folyó 
tevékenységnek: a reaktortartály-anyag ridegedés ellenőr
zésének, az eróziós-korróziós jelenségek monitorozásá
nak, a műszaki felülvizsgálatok gyakorlatának.

Az élettartam-gazdálkodás műszaki-tudományos kér
déseinek tisztázására évek óta komoly kutatómunka fo
lyik több intézményben. E tevékenység lehet az alapja a 
hazai szakértők műszaki-tudományos kompetenciája el
ismertetésének.

Az atomerőmű biztonsága azonban elengedhetetlen 
feltétel. Jelenleg egy átfogó biztonságnövelő program 
megvalósítása folyik a paksi atomerőműben, amelynek 
eredményeként az erőmű biztonsága megfelel a fejlett 
országokban üzemeltetett, hasonló korú atomerőművi 
blokkokkal szemben támasztott követelménynek. Az 
atomerőmű biztonságát a hazai követelményeknek és a 
nemzetközi elvárásoknak megfelelő szinten kell tartani 
továbbra is. Ez azonban nem statikus, az új felismerések 
és tapasztalatok új követelményeket generálnak, ame
lyekre meg kell találni a megfelelő válaszokat.

A stratégiai döntésnél fontos szerepet játszott a paksi 
atomerőmű társadalmi támogatottsága is, amely tartósan 
70 % körül van.

Az élettartam-hosszabbítás megvalósíthatósága

A megvalósíthatósági vizsgálat felölelte az atomerő
művek élettartam-hosszabbításával kapcsolatos nemzet
közi tapasztalatok, különösen az USA-ban felhalmozó
dott ismeretek feldolgozását, a paksi atomerőmű műsza
ki állapotának felmérését, az élettartam-hosszabbításhoz 
szükséges műszaki, biztonsági intézkedések és azok 
költségeinek megállapítását, továbbá az élettartam-hosz- 
szabbítás üzleti elemzését.

Az atomerőmű állapotának felmérése

Az erőmű állapotának felmérése közel 500 szerkezet, 
rendszer és berendezés élettartam-kilátásaira, az ellenőr
zési, karbantartási, állagmegóvási gyakorlatra, az örege
déssel, romlási folyamatokkal kapcsolatban összegyűlt 
tapasztalatokra terjedt ki. Megállapítható volt, hogy:

• A paksi atomerőmű 50 éves üzemben tartásának 
műszaki vagy biztonsági akadálya nincsen;

• A paksi atomerőmű ellenőrzési, karbantartási, 
rendszeres felújítási gyakorlata a legtöbb rendszer, be
rendezés esetében lehetővé teszi az élettartam-hosszab
bítást kiugró költség nélkül;

• A berendezések, rendszerek kis hányadánál szükség 
lesz rekonstrukcióra, komolyabb beruházásra, mivel az 
öregedés okozta hatások javításának lehetősége korláto
zott, vagy jelentős az erkölcsi avulás. Egyes berendezések, 
rendszerek esetén kapacitásbővítésre lehet szükség.
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1. táblázat

A villam osenergia-term elés alternatívá inak gazdasági összehasonlítása

széntüzelésű
erőmű

kombiciklusú
gáztüzelésű

erőmű

Paks, 20 év 
élettartam

hosszabbítás

Beruházási kiadások Ft/kW 340000 160000 58000

Karbantartási költség, Ft/kWh 1,32 0,71 2,84

Primerenergia-költség*, Ft/kWh 3,38 5,67 0,83
Összes üzemeltetési és karbantartási költség, Ft/kWh 4,70 6,38 3,67

Prognózis közepes energia-árak esetén, a közelmúltbeli gázár-tendenciák nélkül.

Az élettartamot korlátozó berendezések közül a reak
tortartályok és a gőzfejlesztők, fokozott jelentőségük 
miatt, külön említést érdemelnek.

A paksi WER/213 típusú reaktortartályok esetében a 
domináns öregedési folyamat a tartály anyag neutron 
besugárzás okozta elridegedése. A tartályok blokkon
ként eltérőek, és eltérő feltételek mellett valósítható meg 
az élettartamuk meghosszabbítása. A 3-4. blokkon a 
reaktortartályok beavatkozás nélkül 50 évig üzemben 
tarthatók. A 2. blokkon a reaktortartály élettartamának 
meghosszabbításához csak az üzemzavari zónahűtési 
tartályok felfűtésére van szükség a kis valószínűséggel 
bekövetkező, nyomás alatti termikus sokk okozta fe
szültségek csökkentésére. Erre kipróbált és nem költsé
ges műszaki megoldások léteznek. Az 1. blokki reaktor- 
tartálynál az 50 éves élettartam esetén -  az üzemzavari
zónahűtési tartályok felfűtésén t ú l -----50%-os eséllyel
kell az aktív zóna magasságában lévő hegesztési varrat 
ridegtörési hőmérsékletének csökkentésére hőkezelést 
alkalmazni. A hőkezelés a WER erőművek gyakorlatá
ban (Finnországban, Szlovákiában) sikerrel alkalmazott, 
nem költségkritikus eljárás.

A paksi gőzfejlesztők esetén is számolnunk kell a hő
átadó csövek feszültségkorróziójával. Ha az időközben 
bevezetett, a gőzfejlesztők szekunder oldali védelmét 
szolgáló beavatkozásokat (kondenzátor csere, réztelení- 
tés, 100%-os kondenztisztító kiiktatása stb.) is figyelembe 
vesszük, akkor nagy biztonsággal kizárhatjuk a paksi 
blokkok 50 éves élettartama esetén is a gőzfejlesztők cse
réjét. A szekunder oldali lokális korróziós folyamatokat 
azonban a megváltozott vízüzem esetén is kontrolálni kell, 
minimalizálni kell az eróziótermékek gőzfejlesztőbe való 
behordását, például a nagynyomású előmelegítők cseréjé
nél a szerkezeti anyagok helyes megválasztásával.

Az élettartam-hosszabbítás gazdasági értékelése

Az élettartam-hosszabbítás üzleti modellezése a villa- 
mosenergia-termelésből és értékesítésből származó bevé
telekre, a közvetlen üzemi költségekre és az élettartam- 
hosszabbítás kiadásaira, illetve finanszírozására terjedt ki.

Feltételeztük a bevétel meghatározásá
nál, hogy az atomerőmű rendelkezésre 
állása a jelenlegi kiemelkedő szinten tartha
tó az élettartam-gazdálkodási program ered
ményeként. Az árat előbb a hosszú távú 
áramvásárlási szerződés alapján, 2010-től 
pedig a már teljesen liberalizált árampiacon, 
verseny-körülmények figyelembevételével 
prognosztizáltuk. A versenypiaci árképzés 
alapjául a kombinált ciklusú gázturbinás 
erőművek (CCGT) prognosztizált adatait 
használtuk, mivel ezek várhatóan domináns 
szerepet kapnak az energiatermelésben. A 
kiadásoknál a jellemző üzemeltetési és kar
bantartási költségek mellett figyelembe 
vettük a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

ba való befizetési kötelezettséget, a biztonságnövelő beruházásokat, s 
az üzemeltetési engedély megújításának várható költségeit.

A számítások szerint, ha a meghosszabbított üzemidő 
alatt a villamosenergia-értékesítési reál-árszint 4,52 
Ft/kWh felett lesz, akkor az atomerőmű élettartamának 
meghosszabbítása előnyösebb a kombinált ciklusú gáz
turbinás erőmű (CCGT) építésénél. Az élettartam-növe
lés a CCGT létesítéséhez képest kisebb beruházási kia
dásokat igényel, s a közvetlen üzemköltségek az atom
erőmű esetében alacsonyak. Ezt az eredményt még az 
sem változtatja meg, ha a természetes urán ára a jövőben 
két-háromszorosára nőne. Az összehasonlító elemzés 
eredményeit az 1. íáW«2r«nartalmazza.

A nettó jelenérték kritérium alapján az élettartam- 
hosszabbítás megtérül 5,85 Ft/kWh áramár felett. A pro
jekt egyértelműen jövedelmezőbb, ha a tervezési élettar
tamot 20 évvel meghaladó üzemeltetést veszünk számí
tásba. A projekt hozam ekkor a 2. táblázat szerint ala
kul. A táblázatokban a teljesítménynövelés nincs számí
tásba véve.

Miután a pénzügyi elemzés azt mutatta, hogy a pro
jekt finanszírozásához nincs szükség tulajdonosi saját 
forrás bevonására (tőkeemelésre), a befektetett tőke ér
tékeként azt az összeget szerepeltettük, amely az erőmű 
2017-ben történő leállítása esetén a tulajdonosokat illet
né saját tőkéjük értékeként.

Az élettartam-hosszabbítás előkészítésének 
tartalma

Ahhoz, hogy a paksi atomerőmű blokkjait a tervezett 
élettartamon túl még húsz évig üzemben tarthassuk, 
meg kell újítani az üzemeltetési engedélyt, amelynek 
első lépése (az 1. blokk életrajzát alapul véve) a nukle
áris biztonsági elvi engedély megszerzése 2007-ben, 
majd az üzemeltetési engedély megújítása 2012-ben. A 
tervezett élettartamon túli üzemeltetés engedélyezhető, 
ha az elvi engedély alapján jóváhagyott élettartam-gaz
dálkodási program hatékonyságát és megfelelőségét, 
illetve a műszaki-biztonsági megalapozás helytálló voltát

Az üzemeltetési és karbantartási költségeket, illetve az erőmű álla
potának fenntartásához szükséges beruházások költségeit az erőmű 
1994-2000. évi gyakorlata és tényadatai alapján, de az előre nem látha
tó tényezőkre tekintettel, konzervatív módon határoztuk meg. A mű
szaki állapot-felmérés megadta, hol, mikor, s milyen mértékű beruhá
zással kell számolni a meghosszabbított élettartam alatt. Ezek az adatok 
adták az üzleti elemzés inputját.

2. táblázat

A 20 éves élettartam -hosszabbítási p ro jekt ü z le ti je llem zői

ha az áramár, Ft/kWh 5,85 6,50 7,50 8,50

Projekt hozam, % 8,5 17 20 28
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még a tervezett üzemidő alatt (tehát 2007-2012 között) 
igazolni lehet. A tervezett élettartamon túli üzemeltetés 
engedélyezése az alábbi elvekre épül:

a) a tervezett élettartam alatt, az élettartam-hosszabbí
tás előkészítése során, illetve a meghosszabbított élettar
tam alatt a létesítmény üzemeltetésével kapcsolatosan 
felmerült problémákat az aktuális üzemeltetési engedély 
keretén belül meg kell oldani,

b) a biztonsági funkciókat ellátó rendszerek és rendszer- 
elemek jó műszaki állapotát fenn kell tartani a tervezett 
élettartam alatt és az azt meghaladó időszak után egyaránt,

c) az ezt szolgáló tevékenységet az üzemeltetőnek a 
tervezett élettartamon belül meg kell kezdenie, és folya
matosan végeznie kell, továbbá e tevékenység hatékony
ságát szisztematikusan ellenőriznie és értékelnie kell,

d) a blokk tervezett élettartamán túli üzemeltetése 
során a rendszerek és rendszerelemek szükséges bizton
sági tartalékainak elhasználása soha nem engedhető 
meg az engedélyezett élettartam közelgő végére történő 
hivatkozással,

e) a korszerű nemzetközi követelményekből levezet
hető biztonságnövelés az időszakos biztonsági felülvizs
gálat (IBF) keretében történik.

Az Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsá
gi Igazgatósága és a PA Rt. közös feladatértelmezése 
szerint, a fenti követelményrendszert az alábbiak megva
lósításával lehet, és kell teljesíteni:

1. a berendezések öregedésének kezelése,
2. a berendezések környezeti minősítése és minősített 

állapotának fenntartása,
3. a berendezések megkövetelt műszaki állapotának 

fenntartása, valamint
4. az erőmű végleges biztonsági jelentésének (VBJ) 

megújítása és karbantartása.
Egyértelmű, hogy ezek a feladatok a tervezett élettar

tam alatt léteznek, a most érvényes üzemeltetési enge
dély feltételei között is.

A tervezett élettartamon túli üzemeltetés engedélyezé
se, s ezzel összefüggésben az öregedés-kezelési progra
mok, illetve az atomerőmű egészét érintő állapot-fenn
tartási, élettartam-gazdálkodási program arra épül, hogy 
az aktív elemek esetében a biztonsági funkció és a ren
delkezésre állás próbákkal ellenőrizhető, míg a passzív, 
hosszú élettartamú rendszerelemeknél az öregedési 
folyamatokat kell kezelni, az öregedés hatásaira kell 
felkészülni.

A fentiekből az is következik, hogy rendelkezni kell 
az erőmű megfelelő állapotának fenntartásához egy 
élettartam-gazdálkodási programmal, amely magában 
foglalja az öregedéskezelési és minősített állapot fenn
tartási programot is. Az élettartam-gazdálkodási progra
mot célszerű optimalizálni a műszaki tartalom, az üteme
zés és a költségek tekintetében az erőmű állapotának 
megfelelően.

Általában a Társaság vagyonával, eszközeivel a 30+20 
év üzemidő tudatában kell gazdálkodni. Gondoskodni 
kell az atomerőmű üzemeltetői személyzetének és a 
műszaki-tudományos háttér intézmények személyi állo
mányának megfelelő ütemben történő fiatalításáról, a 
tervszerű generációváltásról. Ennek megfelelően kell ter

vezni és biztosítani a humán erőforrást, s hatékony tu
dás-menedzsmentet kell megvalósítani. Ez nem csak a 
PA Rt. és a műszaki háttér cégek humán erőforrás és 
szaktudás biztosításának kérdése, hanem az ország mű
szaki-tudományos és oktatási potenciáljának aktivizálá
sát, fellendítését is jelenti.

Biztosítani kell a társadalmi támogatást. A jövőben is 
meg kell őrizni a lakosság bizalmát. Ez és a régió egyér
telmű támogatása adja az élettartam-hosszabbítás társa
dalmi alapját. Ma igen nagy érdeklődés tapasztalható az 
élettartam-hosszabbítás iránt, s az érdekeltség és az 
elkötelezettség növekedése nem csak a megvalósításban 
érintettek, érdekeltek körében, hanem a lakosságnál is 
észlelhető, amire a jövőben támaszkodni kell.

Az élettartam-hosszabbítás kedvező nemzetközi fo
gadtatása érdekében intenzív információcsere folyik 
különféle nemzetközi fórumokon. A Nemzetközi Atom
energia Ügynökség külön projekttel kész támogatni a 
paksi atomerőmű élettartam-hosszabbítását, ami előse
gítheti a program elfogadását nemzetközi szakmai kö
rökben is.

Az atomerőmű üzemeltetése nem függetleníthető a 
kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék problémájától. 
A kiégett üzemanyag átmeneti tárolása a telephelyen lévő 
tárolóban 50 évre megoldott, s a meghosszabbított üzem
időre is megoldható. A nagyaktivitású hulladék végleges 
elhelyezésének kérdésével a kivárás stratégiáját követve, 
de megfelelő szinten kell foglalkozni hazánkban is. A kis- 
és közepes aktivitású radioaktív hulladék végleges elhe
lyezésére szolgáló tároló tervek szerinti létesítése és üzem
be helyezése viszont igen fontos, aktuális feladat.

Igen kedvező műszaki (sőt gazdasági) körülmény a 
blokkteljesítmény növelése, ami az élettartam-hosszab
bítással párhuzamosan valósul meg. Ez jelentősen fokoz
za a versenyképességet, és jobb megtérülést biztosít 
mindkét projekt számára.

Az atomerőmű társadalmi elfogadottságával össz
hangban lévő egyértelmű politikai és kormányzati támo
gatás ugyancsak a siker elengedhetetlen feltétele.

Összefoglalás

A gazdasági, politikai körülmények miatt szükség van 
arra, hogy a nukleáris energetika pozícióját megőrizzük 
a hazai villamosenergia-piacon. Ezt a paksi atomerőmű 
élettartamának meghosszabbításával lehet megvalósítani 
követve a nemzetközi tendenciákat, s kihasználva a 
paksi blokkok műszaki-biztonsági adottságait. Az élet
tartam-hosszabbítás biztonsági és műszaki megvalósít
hatóságát és egyértelmű üzleti előnyeit a vizsgálatok 
igazolták. Az élettartam-hosszabbításra vonatkozó elvi 
döntés megszületett, s egy előkészítő projekt keretében 
folyik az előkészítő munka. Ennek célja, hogy a hazai és 
nemzetközi közvélemény számára átlátható módon iga
zolja, hogy a hazai hatályos nukleáris biztonsági és kör
nyezetvédelmi előírások, s a nemzetközi normák szerint 
a paksi atomerőmű legalább ötven évig üzemeltethető, s 
biztonságos, tiszta kapacitásként sikeresen szerepelhet a 
nemzetgazdaság villamosenergia-ellátásában.
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^AKADÉMIAI OSZTÁLYKÖZLEMÉNYEK

A MAGYAR TU D O M ÁN Y NAPJA

Hatodik alkalommal került megrendezésre 2002. 
november 4-én a Magyar Köztársaság Kormánya által 
alapított Tudomány Napja.

A Magyar Tudományos Akadémián rendezett ünnep
ségsorozaton megjelent Medgyessy Péter miniszterelnök, 
Göncz Árpád köztársasági elnök, valamint számos mi
niszter, államtitkár. Az ünnepi ülést Kroó Norbert, az 
MTA főtitkára nyitotta meg, aki üdvözölte az ünnepség 
előadóit, az MTA elnökét és a miniszterelnököt, majd 
arról szólt, hogy rövidesen az Európai Unió tagjaivá 
válunk. A tudás alapú társadalom létrehozásán munkál
kodva hangsúlyozni kell, hogy a tudomány jó  befektetés.

❖
Vizi E. Szilveszter, az MTA elnöke tartotta a megnyitó 

előadást:1 2
Az ünnep mindig alkalmat ad múltunk áttekintésére, 

valamint a jelenben és jövőben megvalósítandó elképze
léseink számbavételére. A tudomány napján idén Bolyai 
Jánosra is emlékezünk, aki 200 évvel ezelőtt született és 
aki geometriájával egy új, más világot teremtett.

Az elmúlt évszázad utolsó évtizedére az volt jellemző, 
hogy a tudomány rendkívül gyors fejlődésének és nem
zetek felettivé válásának eredményeképpen az egyre in
kább innovációfüggő gazdaság is globalizálódott. A 21. 
századdal egy új korszak köszöntött ránk, a tudás társa
dalma, amelyre elsősorban az a jellemző, hogy felértéke
lődött a szellemi tőke. Napjainkban egy új képlet kezdte 
el uralni a világot: tudás + információ = hatalom.

Tehát, akinek megvan a megfelelő tudása, és az infor
mációs forradalom adta lehetőségekkel élni tud, az sike
res lesz. (Sajnos az erkölcs szükségessége hiányzik ezen 
összefüggésből, holott korunkban ez egyre fontosabb 
szerepet játszik.)

A gazdasági élet szereplői az országok rangsorát ma 
már nem a katonapolitikai erejük alapján, vagy a nem
zeti jövedelmük nagyságától függően állapítják meg, 
hanem, azt figyelik, hogy potenciálisan milyen mennyi
ségű szellemi tőkével rendelkeznek. Magyarország ilyen 
szempontból előnyös helyzetben van. Mindig gazdag 
volt szürkeállományban, alkotásra képes kutatókban, 
ötletes fejlesztőkben. Nem véletlen, hogy a legelőkelőbb 
tudományos lap, a Nature 2000. január 4-i számában egy 
oldalt szentelt az elmúlt évszázad nagy magyar tudósai
nak, és az amerikai szerző „Genius loci” (A hely szelle
me) címet adta a cikknek, és vastag betűs alcíme: „The 
XXth century was made in Budapest” azaz: A 20. száza
dot Budapesten csinálták?

A magyar tudósok fontos szerepet játszottak például 
az atomenergia békés felszabadításában, az információs 
forradalom létrejöttében, az orvostudomány fejlődésé

1 A szöveget rövidítve közöljük.
2 A szöveg megjelent folyóiratunk 2001/1 számában, a 36. oldalon.

ben. És nagy örömmel regisztrálhattuk, hogy a 12 Nobel- 
díjas után már van egy 13- is, aki újra a világ érdeklődé
sének középpontjába állította a magyar irodalmat, a ma
gyar kultúrát és azt bizonyítja, hogy az elmúlt évszázad
ban a magyar kultúra milyen sokat adott a világnak.

A Magyar Tudományos Akadémiát törvény hatalmaz
za fel a magyar tudományosság érdekeinek képviseleté
re. A 38 kutatóintézete, a 12 egyetemen működő 138 
kutatási egysége jelentős részt vállal a kutatásban.

A magyar kutatók eredményesen pályáztak a brüssze
li európai uniós pályázatokon. Az 5. keretprogram kere
tében Magyarország többet nyert vissza, mint az állam 
által eddig befizetett pénzösszeg. A brüsszeli tudomány
ügyi főbiztos szerint Magyarország ebből a szempontból 
az egyik legeredményesebb országnak tekinthető. A 
felsorolás teljes igénye nélkül néhány olyan eredmény, 
amelyek ebben az évben születtek:

V icsek Tamás akadémikus az ELTE Biológiai-Fizikai 
Tanszékéről munkatársaival több cikket is közölt a leg
előkelőbb tudományos folyóiratban, a Nature-ben a 
tömegben emberek kollektív viselkedését jellemző hul
lámmozgások sajátosságairól. E közlések tudományos 
szenzációja, hogy Vicsek akadémikus és munkatársai 
először tesznek eredményes kísérletet arra, hogy statisz
tikus fizikai módszerekkel értelmezzék az emberek vi
selkedését.

Kiss György Bo tond  és munkatársai az MTA Szegedi 
Biológiai Központ Genetikai Intézetéből ez év júniusá
ban a Nature-ben közölt cikkükben leírták felfedezésü
ket azokról a receptorokról, amelyek érzékelni tudják a 
növényeknek a jelzéseit. E munkacsoportnak sikerült a 
világon először klónozni azt a fehérjét, amely elősegíti a 
levegő nitrogénjét megkötő baktériumok növénybe való 
belépését.

A magyar tudományosság képviselői, a természet- és 
társadalomtudományok művelői nemcsak a természet 
titkainak és a társadalmon belül érvényesülő törvénysze
rűségek feltárásával, a magyar nyelv ápolásával, a rend
szerváltás sajátosságainak kutatásával, a külföldi ered
mények honosításával segítik az ország gazdaságát, a 
társadalom életét, hanem a nemzetközi tudományos tár
saságok vezetőiként, tagsági tevékenységükkel eredmé
nyesen alakítják a világ Magyarországról alkotott képét.

1989 óta akadémiánk tagjai között vallhatjuk a magyar 
államhatárokon kívül élő kiemelkedő tudósokat is. Ilyen 
tekintetben a Magyar Tudományos Akadémia a világban 
élő tudósaink összefogó szervezete.

A tudományban nincsenek jobb- és baloldali irányza
tok. Az igazi tudós, az alkotó értelmiségi tevékenységé
re, a világ természeti és társadalmi törvényszerűségeinek 
megismerésére a széles nemzetközi munkamegosztás 
jellemző. A tudomány a 20. század második felében glo
balizálódott, elveszítette nemzeti, politikai, vallási, etni
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kai jellegét. A tudomány eredményeinek felhasználása 
viszont már nem független a politikától. A magyar tudó
sok abban érdekeltek, hogy segítsék saját kormányaikat, 
hogy segítsék a gazdasági és a társadalmi szférát a hazai 
és külföldi tudományos eredmények itthoni hasznosítá
sában, felhasználásában. Fontos, hogy a hazánkban 
gyártott termékeink versenyképesek legyenek, hogy az 
itthon gyártott áru piaci értékében minél nagyobb le
gyen a hozzáadott magyar szellemi érték.

Az is az MTA feladata, hogy felhívja a döntéshozók 
figyelmét az innovációs lánc lerövidülése miatti esetleges 
gyors trendváltozásokra. Az MTA résztvesz a kormány 
Nemzeti Fejlesztési Programjának előkészítésében. Mind
ezt úgy teszi, hogy az európai szakmai és erkölcsi érték
rendet veszi alapul, a poltikától teljesen függetlenül.

Az ország gazdasági érdeke elsősorban az, hogy a 
kutatás-fejlesztésre jutott pénz minél nagyobb legyen. Az 
elmúlt két évben ugyan jelentős emelkedés volt, de még 
mindig elmaradunk az Európai Unió átlagától. A kutatók 
száma még mindig alacsony, az egyetemek műszerezett
sége nem megfelelő. El kell érni, hogy a kutatónak ne 
legyen szüksége külön munkát vállalnia.

A tagországoknak 2010-ig el kell érniük, hogy a kuta
tás és a fejlesztés támogatására a nemzeti össztermék évi 
három százalékát fordítsák. Magyarországon ez a része
sedés -  sokkal szerényebb nemzeti össztermékből -  az 
elmúlt két évben jelentős kormányzati támogatással 
0,8%-ról csak 1,1%-ra emelkedett. De már ez is haladás, 
mert 1996-ban a GDP minden száz forintjából még csak 
hatvanhét fillér jutott erre a kiemelt célra, azaz a nemzeti 
jövedelemből 0,67% jutott kutatás-fejlesztésre. Az ország 
gazdasági érdeke, hogy az egyetemeken, s az állami, 
valamint a vállalati kutató és fejlesztő intézményeiben az 
anyagi támogatások tovább bővüljenek és aránylag rövid 
időn belül érjék el az 1,8%-os európai uniós átlagot.

Tehát európai unióhoz történő csatlakozásunkkor a 
kutatás-fejlesztésre fordított összeget és a kutatásban 
résztvevők számát is jelentősen emelni kell.

Az EU által is megkövetelt befektetés -  a finn, az ír és 
a spanyol példa alapján biztonsággal állíthatjuk -  busá
san megtérül, látványosan növeli a gazdaság eredmé
nyességét. Pedig a szürkeállomány az egyetlen nyers
anyag -  amely újratermelhető, s amelynek reprodukciója 
az oktatás, a továbbképzés feladata. Az egyetlen „nyers
anyag” amiben Magyarország gazdag. A 21. században a 
tudásanyag gyors elévülési ideje miatt a továbbképzés, 
átképzés egyre fontosabb szerepet fog játszani.

Az Akadémia társadalmi szerepvállalásának új formája 
a MATÁV-val közösen indított Mindentudás Egyeteme 
című előadássorozat. Ebben tudósok, akadémikusok és 
vezető professzorok tudományterületük legérdekesebb 
és legújabb eredményeiről, aktuális kérdéseiről tartanak 
előadásokat közérthetően, olyan széles nyilvánosság 
előtt, hogy ez már méltán nevezhető a tudás társadalmi 
mértékű terjesztésének.

A kezdeményezés minden várakozást meghaladó, 
példátlan sikere azt bizonyítja, jóval nagyobb igény van 
ma Magyarországon, fiatalok és idősebbek között egy
aránt a tudományos ismeretek terjesztésére, mint azt a 
médiakínálat sugallja.

Eötvös Loránd, az Akadémia elnöke mondta 1902- 
ben, Bolyai János születésének centenáriumán:

„...csak az az igazi tudomány, amely világra szól; s 
ezért, ha igazi tudósok és- amint k e ll- jó  magyarok aka
runk lenni, úgy a tudomány zászlóját olyan magasra kell 
emelnünk, hogy azt határainkon tú l is meglássák, és meg
adhassák neki az illő tiszteletet. "Gondolatainkban és cse
lekedeteinkben egyidejűleg kell a nemzetit és a nemzet
közit, a hagyományt és az újdonságot kifejezni, gyakorol
ni és mindenki számára érthetővé tenni. Mert a modern
ség a hagyomány tisztelete nélkül gyökértelen, mert nem 
lehet jövőt a múlt, az előzmények ismerete nélkül építeni.

A magyar kormány, de a Parlamentben lévő pártok is 
egy hajóban eveznek a magyar tudományosságot alkotó 
értelmiségiekkel. Ez a kölcsönös függő viszony és ér
dekazonosság lehet a siker alapja az Európai Unióba 
való belépésünk után. Magyarország nem olcsóbb mun
kabéreivel, hanem nagyon jól képzett munkaerejével, 
nemzetközi színvonalú kutató-fejlesztő szakembereivel 
lesz az EU tagországainak egyenrangú társa.

A magyar alkotó értelmiség színe-java segíteni akar a 
nemzet érdekét szolgáló EU-csatlakozásban. A tudo
mány, kutatás-fejlesztés támogatása jó  befektetés.

De mindehhez kell, hogy Bolyai gondolatai érvénye
süljenek: „emelkedjünk fe l lehúzó gondjaink közül, nyújt
suk egymásnak jobbunkat, fogjunk össze, hogy egyszerre 
gazdagítsuk a magyarságot és az emberiséget, hogy kreatív 
együttműködéssel teremtsünk világraszóló alkotásokat”.

<r
Medgyessy Péter miniszterelnök reagált a Vizi akadémi

kus által elmondottakra3. Átfogó, gazdasági helyzetünket 
elemző előadásában hangsúlyozta a 21. század kihívásait 
a tudomány fejlesztésére, továbbá a kutatás, feltalálás 
elismertetésére. Ennek előfeltétele a színvonalas oktatás, 
továbbképzés. Csak a művelt (reál és humán tudomá
nyokban jártas) magas szintű tudással, nyelvismerettel 
rendelkező lakosság tudja a gazdasági élet követelményeit 
kielégíteni és a jövőt prognosztizálni. Különösen fontos ez 
az Európai Unióba való belépésünk kapunyitásakor.

A kormányfő megtiszteltetésnek tartja, hogy a tudo
mány ünnepén szólhat a tudomány templomában. A ma
gyar nép kreativitása ismert és megbecsült világszerte. 
Erre építi programját a magyar kormány. Az ország fejlő
dése új szakaszba lép a közeljövőben, olyan korszakba, 
ahol a fejlődés motorja a tudás, a fejlesztés, a szellemi 
befektetés lesz. A kormány megteremti a feltételeket ah
hoz, hogy az ország tudósai és általuk sokak számára az 
ország valóban versenypálya lehessen, hogy a fiatal tehet
ségek világszínvonalú oktatást, tudást kapjanak. Ehhez 
szeretne a miniszterelnök a jelen levők társa lenni.

A tudomány csak akkor él, csak úgy fejlődik, ha sza
bad. Ha mentes az állami beavatkozásoktól, felesleges 
előírásoktól. Ha a tudomány emberei határozzák meg a 
tudomány fejlődését, és azt, hogy merre megy a világ. A 
tudomány által elért eredményekből meríthet a politika 
és a kormányzat is. Már aki képes tanulni. Az államnak 
persze van feladata. Biztosítani a feltételeket a tudomá
nyos élet működéséhez. Örömmel informálja a jelenlé-

3 A szöveget rövidítve közöljük.
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vöket, hogy a jövő évi állami költségvetésből a Magyar 
Tudományos Akadémia számára a 2002-es előirányzat
hoz képest 8,2 milliárd forinttal több jut. Ez több mint 
25%-os növekedés. Természetesen ebben nem kis szere
pet játszik a bérek növekedése. A tudomány tulajdon
képpen az emberek tudása, és az államnak jó érdeke, 
hogy megbecsülje azokat az embereket, akik a jövőt 
készítik elő, akik a jövő kérdéseire keresik a jó válaszo
kat. A kormány a legutóbbi ülésén döntött arról is, hogy 
a pénzmaradvány terhére egymilliárd forintot biztosít a 
kutatóintézeti műszerpark fejlesztésére.

Cél, hogy a kutatás-fejlesztés tekintetében elérjük, 
vagy legalább megközelítsük azt a ráfordítási szintet, ami 
az európai uniós tagállamokban van.

Javítani kell a fiatalok tudomány iránti érdeklődésén is. 
Ezért növelni fogja a kormány a fiatal kutatók esélyeit, 
teljesítmény-kedvét, teljesítő kedvét. Ennek érdekében 
jelentősen bővítik a poszt-doktori foglalkoztatás lehetősé
gét. Növelik a Bolyai és az OTKA ösztöndíjak támogatását. 
Továbbfejlesztik a Békésy-ösztöndíjat, ösztönzik poszt- 
doktori állások és ösztöndíjak létrehozását.

Egyszerűsítik a külföldi állampolgárok kutatási-fejlesz
tési célú magyarországi munkavállalásának adminisztratív 
eljárásait. Hiszen a tudomány oly mértékben nemzetközi, 
hogy számára nem lehet határokat szabni. Erőfeszítéseket 
tesznek a hazánkba érkező európai Marie Curie ösztöndí
jasok számának növelésére. Ösztöndíjakat alapítanak a 
Kárpát-medence fiatal magyar és nem magyar nemzetisé
gű kutatóinak a hazai kutatási programokba való bekap
csolódásra. Továbbfejlesztik a Szent-Györgyi Albert Ösz
töndíjat. Cél, hogy ebben a most futó négy éves kormány
zati ciklusban lehetőség nyíljék több új önálló költségveté
sű egyetemi intézet alapítására. Vezetésükre a magyar 
tudomány világszerte dolgozó képviselői közül a legígére
tesebb teljesítményű, feltörekvő fiatal személyiségeket 
tervezik megnyerni. Elengedhetetlen, hogy a hazai és 
külföldi működő tőke érdeklődését felkeltsék a magyar 
tudományos bázis iránt. Hallatlanul fontos kérdés ez. 
Magyarország azt az átmeneti előnyét, amely az alacsony 
bérekből származott, folyamatosan és fokozatosan el fogja 
veszíteni. Ez így van rendjén. Azt szeretnék mindannyian, 
hogy a bérek valóban a megfelelő európai szint felé köze
ledjenek. Ugyanakkor szükség van azokra a fejlesztési 
forrásokra, amelyeket csak befektetők tudnak garantálni. 
Ehhez pedig az kell, hogy olyan termékek, olyan szolgál
tatások szülessenek Magyarországon, amelyek magas 
hozzáadott értéket tartalmaznak, nagy tudást tartalmaz
nak, építenek a kutatásra, a fejlesztésre.

A tudásalapú társadalom korát éljük, de társadalmi 
mechanizmusaink még sokszor a régiek. Változnunk 
kell, mert változik körülöttünk a világ. A modern Európa 
magasra tette a mércét.

Akadémiai díjak

Eötvös József Koszorút kapott többek között Barna 
Péter, az MTA doktora, a KFKI MŰFA kutatóintézete 
tudományos tanácsadója kiemelkedő tudományos élet
műve elismeréseként. A díjazott a felület és vékonyré

teg-fizika nemzetközileg elismert művelője, iskolaterem
tő, tudományos műhelyvezető.

Arany János Közalapítvány a Tudományért Nagydíj
ban részesült többek között Nagy Károly, az MTA ren
des tagja. Az elméleti fizikában, különösen az elektro
mágneses tér kvantumelméletében ért el nemzetközileg 
is elismert kutatási eredményeket. Több mint 50 éve 
egyetemi oktató tevékenységet folytat az ELTE Elméleti 
Fizikai Tanszékén. Tankönyv sorozatot írt a tanár szakos 
hallgatók részére az egyetemi elméleti fizikai stúdiumok 
teljes anyagáról. Számos tudományos, oktatási tisztséget 
látott el az elmúlt évtizedekben.

Simonyi Károly díj -  Kiemelkedő kutatómunkájuk 
elismeréseként Csurgay Árpád, az MTA rendes tagja és 
Németh Judit az MTA levelező tagja részesült a díjban.

Az MTA közgyűlése

Az MTA 2002. évi második közgyűlését a Tudomány 
Napjához kapcsolódva november 4-én tartotta. A köz
gyűlés az alapszabályban meghatározott programnak 
megfelelően zajlott. A közgyűlésen megjelent Mádl Fe
renc köztársasági elnök is, aki egyúttal az MTA rendes 
tagja. Az ülést Keviczky László rendes tag, az MTA alel- 
nöke vezette le. Megemlékeztek az MTA elhunyt tagjai
ról, majd a kitüntetések átadása következett. Vizi E. 
Szilveszter elnök az Akadémia működéséről számolt be, 
megköszönve azoknak munkáját akik a legkülönbözőbb 
területeken az Akadémia érdekében fáradoztak. Külön 
megemlékezett elődje, Glatz Ferenc akadémikus kiváló 
szakmai felkészültségéről, eredményeiről, továbbá Beré- 
nyi Dénes akadémikusról, a Magyar Tudományosság 
Külföldön elnöki bizottságában végzett kiemelkedő 
munkájáról. Beszámolt az MTA nemzetközi kapcsolatai
ról (több új kapcsolat alakult ki külföldi akadémiák és az 
MTA között). Mindenhol elismerik a magyar tudomány 
eredményeit, „büszkék lehetünk a magyar tudományra” 
hangoztatják. A főtitkár beszámolt a 2002. évről és tájé
koztatta a résztvevőket a vállalt feladatok elvégzéséről, 
az akadémia tevékenységéről, a költségvetésről, a kuta
tóintézet-hálózatról, a pályázatokról, a könyvtár helyze
téről, az ifjúság mozgósításáról új kutatóhelyek létesítése 
által, és többek között arról, hogy a 177. emlékfát ültet
ték Sopronkőhidán a Széchenyi István emlékerdőben, 
szimbólumként a 177 éves akadémiára. Külön napirend 
foglalkozott a doktorandusz képzés és szabályozás 
problémájával. Az ezt követő hozzászólások kiegészítet
ték az Akadémia 2003-ra tervezett munkaprogramját.

Wigner Jenő díj

A Tudomány Hete alkalmával november 8-án az MTA 
Elnöksége az Eötvös Társulattal közösen ünnepi ülésen 
emlékezett meg Wigner Jenő Nobel-díjas fizikus születésé
nek századik évfordulójáról nemzetközi hírű hazai és kül
földi fizikusok részvételével. Az ünnepség programját és az 
ott elhangzott előadások nagy részét folyóiratunk előző 
számában közöltük. Előadást tartott Wigner Jenő leánya is.

360 FIZIKAI SZEMLE 2 0 0 2 / 1 2



Az ünnepi ülést Kroó Norbert főtitkár nyitotta meg 
előadásával. Vizi E. Szilveszter, az MTA elnöke a dél
utáni ülésszakon emlékezett meg Wigner Jenőről. Külö
nös megtiszteltetésnek tartja -  mondta hogy az MTA 
elnökeként vehet részt az ünnepségen, egy olyan ha
zánkból ugyan kényszerűségből eltávozott, de magyar
ságát soha el nem felejtő, meg nem tagadó Nobel-díjas 
tudósén, aki többször is járt Magyarországon és tapaszta
latai alapján segítette tanácsaival a szakterületén dolgozó 
fizikusokat.

A Wigner Jenő díj ez évi kitüntetettjei Gadó JÁNOS, az 
MTA doktora, a KFKI Reaktorfizikai Intézet igazgatója és 
Fehér István állami díjas, KFKI nyugdíjas tanácsadója.

Horváth Zalán osztályelnök méltatta a kitüntetetteket: 
Gadó János a hazai reaktorfizikai kutatás nemzetközi

leg elismert személye. A reaktorfizikai jelenségek számí
tógépes modellezése terén elért tudományos eredmé
nyein túlmenően kiemelkedő szerepe volt a KFKI kuta
tóreaktorának rekonstrukciójában, tudományos kutatási 
lehetőségeinek világszínvonalra emelésében, valamint a 
paksi atomerőmű biztonságát növelő intézkedések tu
dományos megalapozásában.

Fehér István a hazai sugárvédelem területén kifejtett, 
magas színvonalú, országos jelentőségű tudományos, 
oktató és szervező tevékenységéért érdemelte ki a díjat. 

A kitüntetést Gadó János köszönte meg előadásában.

W IGNER JENŐ, A NAGYTELJESITMENYU 

ATOMREAKTOROK MEGTERVEZŐJE

Mint a Wigner Jenő-díj ez évi kitüntetettje, először is 
szeretném megköszönni mindazoknak, akiket illet, hogy 
engem részesítettek ebben a megtisztelő díjban. Úgy 
gondolom, hogy az elismerés nem is elsősorban szemé
lyemnek szól, hanem főleg annak a kutatóközösségnek, 
amelyet az elmúlt években vezettem.

Előadásomban nagyon röviden néhány olyan, szá
momra fontos dolgot emelek ki, amelyek valamilyen 
módon Wigner Jenő, a Nobel-díjas magyar származású 
tudós tevékenységéhez köthetőek.

Valamennyi magyar reaktorfizikus (és gondolom, a 
más nemzetiségűek is így vannak ezzel) Alvin Weinberg 
és Wigner Jenő közösen írt könyvéből -  The Physical 
Theory o f Neutron Chain Reactors, The University of 
Chicago Press, 1958 -  ismerkedtünk meg szakmánk 
alapjaival. Maga a szakma, a körülmények szorításában 
rendkívül gyorsan fejlődött ki: alig négy évvel a magha
sadás felfedezése után (1938) már létrehozták az első 
szabályozott láncreakciót, 1943-ban már működött az 
első kisteljesítményű reaktor Oak Ridge-ben, és 1944- 
ben megkezdte működését az első nagyobb teljesítmé
nyű, katonai célokra készült reaktor Hanfordban. Az 
elmélet tankönyv-jellegű összefoglalása csak több, mint 
egy évtizeddel később jelent meg. A könyv a szakma 
fizikai elméletéről szól, nem csak azért, mert részletesen 
tárgyalja a magreakciókat (pl. a rezonancia-abszorpció 
jelenségét, amelyhez Wigner hozzájárulása mindmáig 
hatóan jelentős volt), hanem azért is, mert a reaktorban 
kialakuló fizikai jelenségeket is egészen magas színvo
nalú matematikai háttérrel tárgyalja. Igaz ugyan, hogy a 
szerzők már 1958-ban (!) is szabadkoztak, hogy ódivatú 
fizikusként nem szentelnek kellő figyelmet a számítógé-

Az előadás a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Jenő születése 
100. évfordulója tiszteletére szervezett rendezvényén hangzott el, 2002. 
november 8-án, a 2002. évi Wigner-díj átadása alkalmából.

pes módszereknek, de azt írják, ami nekem is meggyő
ződésemmé vált: „Erősen hisszük, hogy csak amikor a 
reaktorfizikai számítások fizikai és analitikus alapjait 
tisztán megértjük, akkor tudjuk a számítógépeket iga
zán hatékonyan használni. ” Nem szabad elfelejteni, 
hogy az első reaktorokat asztali kalkulátorokkal tervez
ték, és a mai és mindenkori reaktorfizikusoknak is ké
peseknek kell(ene) lenniük erre.

Wigner Jenő, aki személyesen tanúja és részese volt a 
kvantummechanika kialakulásának, természetesen első
rangú elméleti szakember volt, és az maradt reaktorfizi
kusként is. Keze nyoma látszik a reaktorfizika elméleti 
alapjainak formalizmusán is. Talán érdemes ennek kap
csán röviden kitérni a reaktorfizika néhány olyan szak
kérdésére, amiről egyébként gyakran meg szoktak fe
ledkezni.

A reaktorfizikában kicsit a kvantummechanikához 
hasonló formalizmust dolgoztak ki. A kapcsolat a Schrö- 
dinger-egyenlet és a Boltzmann-féle lineáris transzport
egyenlet bizonyos fokú hasonlatosságán, és a különbö
zőségek markáns megjelenésében nyilvánul meg. A

h 3\|/ 
2n i dt

hullámegyenlet és a

H\\t

v dt
transzportegyenlet természetesen más függvénytérre 
vonatkozik: a Hilbert-térre, illetve a Banach-térre. A 
lineáris transzportegyenlet a neutront klasszikus részecs
kének tekinti, az egyenlet a valós sűrűségfüggvényre 
(fluxusra) és nem a komplex hullámfüggvényre vonat
kozik. Míg a hullámfüggvény adjungáltja is ugyanannak 
a Hilbert-térnek az eleme, mint maga a hullámfüggvény, 
addig a neutronsűrűség-függvény adjungáltja egy másik
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Banach-térnek, az adjungált függvények terének az 
eleme. A hullámegyenlet időfüggése megengedi, hogy 
az időben előre-hátra mozogjunk, a transzportegyenlet 
csak az időben előre fejlődő folyamatokat írja le, az 
időben visszafelé csak az adjungált függvényekkel szá
molhatunk, más szavakkal az időfejlesztő operátorok a 
reaktorfizikában félcsoportot, a kvantummechanikában 
csoportot alkotnak.

Túl ezeken az alapvető különbözőségeken, amelyek 
bár tanulságosak, de nemigen oktatják őket, a forma
lizmus rengeteg hasonlatossággal is rendelkezik: saját- 
függvények, sajátértékek és még sok mással. Az a tény, 
hogy a reaktorfizika alapjain átsejlik a 20. század egyik 
nagy alkotása, a kvantummechanika formalizmusa, az 
minden bizonnyal elsősorban Wigner Jenő érdeme.

Wigner Jenő köztudomásúan 1963-ban a szimmetriák 
fizikában elfoglalt szerepének felismeréséért kapta meg 
a Nobel-díjat. Amikor a Vilmos Császár Intézetben dol
gozott, egy krisztallográfus bízta meg azzal, hogy derítse 
ki, miért szeretnek az atomok a kristály szimmetriasíkjai- 
ban-szimmetriapontjaiban lenni. A csoportelméletet 
állítólag igen jó tanártól, Neumann Jánostól tanulta meg, 
akivel azután e területen több cikket is publikált. Ma a 
csoportelmélet, a szimmetriák tana a mikrovilág megér
tésének alapvető eszköze.

Érdekes módon egy ennél jóval szerényebb terüle
ten, a reaktorfizikában sokszor használunk geometriai, 
krisztallográfiai-jellegű szimmetria-megfontolásokat. 
Igaz, hogy ezt nem Wigner kezdeményezte, de ez a 
terület végül is kétszeresen kapcsolódik nevéhez. A 
reaktorban lévő fűtőelemrács rendelkezik bizonyos 
kétdimenziós szimmetriákkal. Maguk a fűtőelemrudak 
kötegekbe vannak elrendezve, de ezen belül szabályos 
rácsot (négyzet- vagy hatszög-rácsot) alkotnak. A fűtő- 
elemkötegek azután ugyancsak rácsot alkotnak; ez 
természetesen véges. Ezeknek a szimmetriáknak szere
pük van egyrészt mérések megtervezésében: a szimmet
rikus pozíciókban végzett mérések néha feleslegesek 
lehetnek, néha viszont alapvető információval szolgál
nak a reaktor alapvető paramétereiben bekövetkező 
rendellenességekről. Másfelől, a tényleges geometriá
hoz szorosan kötődő -  ennek megfelelően rendszerint 
hierarchikus felépítésű -  reaktorszámítások is kihasz
nálhatják a megoldás szimmetria-tulajdonságainak is
meretét. A csoportelmélet alkalmazása nemcsak leegy
szerűsíti a számításokat, de a reaktorban kialakuló neut
ron-tér finomszerkezetébe is bepillantást enged.

Wigner Jenőt szokták az első reaktormérnöknek is 
nevezni. Nagy szerepe volt az első reaktorok megépíté
sében, megtervezésében. O volt talán az első kutató, aki 
-  persze primitív eszközökkel -  a láncreakció szabályo
zott fenntartását biztosító reaktort tervezett. Mindenki 
tudja, hogy Fermive 1 együtt oroszlánrésze volt az első 
chicagói reaktor megtervezésében is. Az talán már ke
vésbé közismert, hogy vezetője volt a Washington állam
beli Hanfordban megépített első 50 MW teljesítményű 
plutóniumtermelő reaktor tervezésének, amely a bombá
hoz is termelt anyagot, azután még sok évig működtet
ték katonai célra. Tanítványa, Alvin Weinberg szerint ő 
határozta meg az Egyesült Államok atomtengeralattjáró-

flottájához kifejlesztett reaktorok tervezésének alapvető 
fizikai paramétereit is. Nehéz és felesleges is mai 
eszünkkel és tapasztalatainkkal erkölcsileg megítélni az 
akkori katonai programokat. Technikailag azonban ezek 
a teljesen más fizikai és műszaki elvek alapján felépített 
reaktorok -  az Egyesült Államokban éppen úgy, mint a 
Szovjetunióban -  a békés reaktorok őseivé lettek. A 
tengeralattjáróhoz fejlesztett reaktorokból fejlődtek ki a 
mai nagyon elterjedt nyomottvizes reaktorok (mint ami
lyenek Pakson működnek), míg a plutóniumtermelő 
reaktorokból fejlődtek ki a grafitmoderálásos-vízhűtéses 
reaktorok (mint amilyen Csernobilban működött).

Számomra nagyon érdekes volt arról olvasni, hogy 
milyen szerepet töltött be az egyébként vegyészmér
nöki végzettségű Wigner a DuPont kémiai gyár tervező
csoportjánál a hanfordi reaktor tervezése során. Mint 
Wigner írja: „A mérnökök úgy érezték, hogy fizikusok 
hatoltak be az ő illetékességi körükbe. Ebben volt igaz
ság. ” De Wigner sok műszaki dolgot előre látott, pél
dául a neutronsugárzás által keltett korróziót, vagy 
méretezési kérdésekbe avatkozott bele, amikor megnö
veltette a neutronelnyelő rudak számát. Weinberg azt 
írja: „Ugyanaz az ember, aki monumentális tanul
mányt jelentetett meg arról, hogy a szimmetriák a 
kvantumelmélet lényegi részét képezik, órák hosszat 
tudott görnyedni a hanfordi reaktor részletes tervei 
fölött, utána pedig biztos volt saját helyzetmegítélésé
ben, és ahol problémát látott, ragaszkodott a terv meg
változtatásához. ” A mai fizikusok -  bár változatlanul a 
tudomány élvonalához tartozónak érzik tudományterü
letüket -  talán valamelyest lebecsülik lehetséges szerep- 
vállalásukat az alkalmazásokban, a műszaki életben. A 
mérnöktársadalom persze bizonyos fokig idegenkedik a 
fizikusoktól, de nem annyira, hogy egy-egy nehéz mű
szaki probléma megoldásában ne fogadnák el a jó taná
csokat és a jó tanácsadókat. Az igazi nehézség az, hogy 
egy komoly műszaki probléma tisztességes megoldása 
semmivel sem könnyebb, mint egy fizikai alapkutatási 
problémáé, és ezt a fizikusok manapság kicsit nehezen 
fogadják el.

Wigner reaktoros munkásságának talán legaktuáli
sabb vonása az utoljára említett: magas színvonalú alap
kutatás és az alkalmazott kutatás nem szembeállítható 
tevékenységek, csak más-más az értékrendjük.

A 20. század közepén a fizikusok különleges, izgal
mas gondolkodásmódja nem volt szétválasztható az elért 
eredménytől, az új, az emberiség igényeit remélhetőleg 
hosszú időre ellátó energiaforrás létrehozásától. Ezen a 
területen nem álltak meg a publikációknál (nem is na
gyon volt lehetséges az eredmények publikálása), főleg 
nem töltötték idejüket publikációik impaktfaktorainak 
számiálgatásával, hanem a műszaki megvalósítás igen
csak nagy impaktú kulcskérdéseinek megoldásában 
vállaltak meghatározó szerepet.

A mai napon, amikor Wigner Jenő születésének szá
zadik évfordulójára emlékezünk, nemcsak tisztelettel 
gondolunk rá és kiváló kollégáira, hanem arra is gon
dolhatunk, hogy a magunk szerény léptékeiben mi is 
megpróbáljuk alkalmazni azt, amit Wigner Jenőtől meg
tanulhattunk.
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SZÉP IVAN
1921-2002

Nagyon nehéz a búcsú Szép Ivántól, mert a veszteség 
is nagyon nagy. Egy szeretett, tisztelt, hozzánk közel álló 
személy elvesztésének fájdalma mindenkit másként 
érint, hiszen a fájdalom nagyon személyes dolog. Más a 
vesztesége a családtagoknak, a barátoknak, a munkatár
saknak, és más egy szakmai közösségnek is, amelyben 
élete jelentős részét töltötte.

Iván azon szerencsések egyike volt, aki a háború 
megrázkódtatásai után fiatalon, de már alkotókészsége 
teljében tapasztalhatta meg, élhette át egy -  azóta már 
tudjuk -  világot átformáló terület, a félvezető technoló
gia születését és fejlődését, majd megérhette annak kitel
jesedését is. Ez keveseknek adatik meg, s ez az élmény -  
úgy gondolom -  semmi máshoz nem hasonlítható. Az él
mény annál is gazdagabb volt, mert Iván e szakma szüle
tésének perceitől kezdve jelen lehetett, s tehetségét, 
alkotóerejét annak fejlesztésére fordíthatta. Gazdag ké- 
mikusi ismeretre volt szükség ahhoz, hogy Magyarorszá
gon létrejöhessenek az első elemi félvezető egykristá
lyok és tranzisztorok, majd később az összetett félvezető 
anyagok még bonyolultabb világa. Kiváló valóságérzéke 
segített abban, hogy az új ismeretek a laboratóriumok
ban, majd a mindennapi gyakorlatban is elfoglalhassák 
méltó helyüket.

Szép Iván pályája a HIKI-n át vezetett a MÜFI-be ahol 
évtizedeken át, nyugdíjba vonulásáig dolgozott tudomá
nyos igazgatóhelyettesként, s mint az akadémiai félveze-

Elhangzott 2002. október 2-án a temetésen.

tő kutatás létrehozója, szellemi és gyakorlati irányítója. E 
tevékenységét jellemzendő, hadd idézzem egy kedves, 
személyes emlékemet. 1957 tavaszán akkori munkahe
lyemen, a Debreceni Egyetemen megjelent egy, szá
momra addig ismeretlen, öles termetű úr, akinek nagy 
hatást gyakorolt szenvedélyes érvelése, amellyel végzés 
előtt álló vegyész hallgatókat próbált meggyőzni arról, 
hogy jövőjüket kötelezzék el a félvezető szakmának az 
akkor megalakulás előtt álló MÜFI keretei között. Tobor- 
zó munkáját siker koronázta, hiszen az általa kiválasztot
tak közül nem egy vált később a szakma elismert kutató
jává. Öröm volt számomra, hogy később -  noha nem is 
azonos szakterületen, de -  egy intézeten belül dolgoz
tunk sok éven át.

Iván -  ez meggyőződésem -  boldog ember volt. Kriti
káiban, szakmai meggyőződésében nem ismert megal
kuvást, de humora soha nem hagyta el. Sok kedves 
mondása vált szállóigévé intézetünkben. Boldog volt, 
mert teljes szakmai világot teremtett, amely őelőtte nem 
létezett. Tanítványok sorát nevelhette, akik közül sokan 
ma szakmájuk meghatározó személyiségei. Boldog volt, 
mert a haláláig közel érezhette magához azt a világot, 
amelyben mindig élt és amelyet szeretett.

Most amikor barátainak, tisztelőinek, az MTA-MFKI 
és utódintézete, a MTA-MFA munkatársainak a nevében 
búcsút mondok, különösen érzem, milyen közel állt 
hozzánk. Ezt az érzést örökké őrizzük.

Iván, kedves barátom, Isten Veled.
Bartha László

FIZKUSNAPTÁR

A VÁ K U U M FIZ IK A I SZAKCSOPORT RENDEZVÉNYEI 2003 ELSŐ FÉLÉVÉBEN
A Vákuumfizikai Szakcsoport tisztelettel meghívja az érdeklődőket. 
Paál Zoltán (MTA KK IKI): Katalitikus tulajdonságok vizsgálata és 

felületek analízise: külömböző módszerek, közös cél. Mennyire visznek 
közelebb a lényeg megértéséhez? -  2003. február 11., kedd 14 óra, Bp., 
II. Fő u. 68., II. 222.

Szőkefalvi-Nagy Zoltán (KFKI RMKI): A KFKI RMKI proton mikro- 
szondája -  2003. április 8., kedd 14 óra, Bp., II. Fő u. 68., II. 222.

Kövér László (ATOMKI): Erősen kötött elektronállapotok közötti 
Auger-átmenetek spektroszkópiája és alkalmazásai -  2003. június 3., 
kedd 14 óra, Bp., II. Fő u. 68., II. 222.

HELYREIGAZÍTÁS
Folyóiratunk 2002/9 számának 278. oldalán tévesen került közlésre, be helyezték. A helyes szöveg: a kolozsvári egyetem Szegedre költö-

hogy a trianoni békeszerződés után a kolozsvári egyetemet Debrecen- zött. Az olvasók elnézését kérjük.

Szerkesztőség: 1027 Budapest, II. Fő utca 68. Eötvös Loránd Fizikai Társulat. Telefon/fax: (1) 201-8682 
A Társulat Internet honlapja http://www.kfki.hu/~elfthp, e-mail címe: mail.elft@mtesz.hu 

Kiadja az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, felelős: Marx György, szerkeéztő: Turiné Frank Zsuzsa, 
nyomdai előkészítés: Kármán Tamás, nyomdai munkálatok: OOK-PRESS Kft., felelős vezető: Szathmáry Attila ügyvezető igazgató. 

Terjeszti az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, előfizethető a Társulatnál vagy postautalványon a 10200830-32310274-00000000 számú egyszámlán. 
Megjelenik havonta, egyes szám ára: 500.- Ft + postaköltség.

HU ISSN 0015-3257

SZÉP IVÁN (1921-2002), riZIKUSNAPTÁR 365

http://www.kfki.hu/~elfthp
mailto:mail.elft@mtesz.hu


A FIZIKA TANÍTÁSA Rovatvezető: Újvári Sándor
Lánczos Kornél Gimnázium, Székesfehérvár

A 2002, ÉVI ERICSSON-DÍJAZOTTAK
Az Ericsson Magyarország Kft. 2002-ben az „ERICS

SON a matematika és fizika tehetségeinek gondozásáért” 
díjat általános- vagy középiskolában tanító 2 matemati
ka- és 2 fizikatanár, valamint az „ERICSSON a matemati
ka és fizika népszerűsítéséért” díjat 4 matematika-, és 4 
fizikatanár részére adományozza. A díjak összege mind
két kategóriában egyenként 200000 Ft.

A díjazottakat a pályázatra beérkezett javaslatok alap
ján a Bolyai János Matematikai Társulat és az Eötvös 
Loránd Fizikai Társulat bizottságai választották ki, és a 
MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapít
vány kuratóriuma hagyta jóvá 2002. október 2-án.

Fizikából 25 tanárra tettek javaslatot kollegák, szak
mai szervezetek, tanítványok, összesen több mint ötve- 
nen. Matematikából 14 tanárra érkezett javaslat. A bizott
ságok tagjai a jelöltekre titkosan szavaztak. A MATFUND 
kuratóriuma egyhangúlag elfogadta a bizottságok javas
latát az indoklások alapján.

Az Ericsson-díj az utóbbi évek egyik legrangosabb pe
dagógusi elismerése lett. Idén is volt több olyan, sokak ál
tal elismert és nagyrabecsült tanár, aki éppen nem jutott a 
díjazottak közé, bár már nem először javasolták. Kérjük 
ajánlóikat, jövőre ismét nyújtsanak be pályázatot, érdemes!

„ERICSSON a matematika és fiz ika  tehetségeinek gon
dozásáért” 2002. évi d íja t fiz ikából a következők kapták: 

Koncz Károly, a Pécsi Tudományegyetem Babits Mi
hály Gyakorló Gimnáziumának tanára és

Pápai Gyuláné, a fertődi általános iskola tanára.

„ERICSSON a matematika és fiz ika  tehetségeinek gon
dozásáért” 2002. évi díjat matematikából a következők 
kapták:

Békéssy Szilvia, a budapesti Veres Péter Gimnázium 
tanára és

Brenyó Mihály, a kecskeméti Bányai Júlia Gimná
zium tanára.

„ERICSSON a matematika és fiz ika  népszerűsítéséért” 
2002. évi díjat fizikából a következők kapták:

Farkas László, a keszthelyi Vajda János Gimnázium 
tanára

Ősz György, az ácsi Jókai Mór Általános Iskola tanára
Újvári Sándor, a székesfehérvári Lánczos Kornél 

Gimnázium tanára és
Márki-Zay János, a vásárhelyi Cseresnyés Kollégium 

tanára.

„ERICSSON a matematika és fiz ika  népszerűsítéséért” 
2002. évi díjat matematikából a következők kapták:

Horváthné Kutasi Mária, a kőszegi Jurisits Miklós 
Gimnázium tanára,

Jakab Tamás, a bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus 
Gimnázium tanára,

Poronyi Gábor, a pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium 
és Általános Iskola tanára és

Varga Istvánné, a makói Belvárosi Általános Iskola és 
Művészetek Iskolája tanára.

Katona Gyula

ESEMÉNYEK

KITÜNTETÉSEK
Az Év Ismeretterjesztő Tudósa

Az Év Ismeretterjesztő Tudósa Díjat a Tudományos Újságírók Klubja 
1996-ban alapította annak elismeréseként, hogy a tudományos 
újságírók szavazatai szerint a tudomány legkiválóbb művelői közül kik 
tették az elmúlt években a legtöbbet a tudomány közérthető megjelení
téséért, népszerűsítéséért az írott és az elektronikus sajtóban. A díjazott 
nevét az elismerés nyomatékaként egy új csillag viseli az égen.

Az ez évi díjat Marx György , az MTA rendes tagja nyerte el nagy
szám ú cikke, előadása, könyve alapján, am elyekben a társadalom  fi
gyelm ét a tudomány kü lönösen  a term észettudom ányok egy-egy törvé
nyének, jelenségeinek fontos összefüggésére hívja fel. A díj-csillaggal 
kitüntetést oklevél bizonyítja.

A díj átadásakor az MTA-n a megnyitót Vizi E. Szilveszter, az MTA 
elnöke tartotta. Meleg szavakkal méltatta Marx György tudományos is
meretterjesztő tevékenységét, hangsúlyozva tudományos és oktatói 
munkájának magas színvonalát, ami nem választható el esszéirodalmi, 
könyvirodalmi sikerétől. Sikerkönyveiről a társadalom legszélesebb 
rétegei szereznek ismereteket, tanulnak belőle. Ő az, aki évtizedek óta

folyamatosan érvel a tudománynak (reál és humán) a társadalom széles 
körébe való elterjesztésére, s az interdiszciplinaritására. A díjat Palu- 
gyai István, a Klub elnöke indokolta és adta át:

Idén ünnepelte Marx György 75- születésnapját a Magyar Tudomá
nyos Akadémián a nemzetközi fizikusvilág. Az életművét méltatok azo
nos súllyal említették tudományos életművét és ismeretterjesztő tevé
kenységét. Tanulmányai, cikkei megelőzték, illetve megalapozták a mai 
kozmológiát és részecskefizikát egyesítő irányzatot. Ez az irányzat volta
képpen az ezredfordulón vált uralkodóvá a modern fizikában. A szinteti
záló, interdiszciplináris, a különböző tudományágakat egyesítő szemlélet 
mindig jellemző volt Marx Györgyre. A hatvanas-hetvenes években 
készült írásai, például az Új írás irodalmi folyóiratban közölt, „Gyorsuló 
idő” című ragyogó cikkének címe nem véletlenül vált szlogenné a kor
szerű pedagógiában. Ma világszerte a szintetizáló, tantárgyakat összekap
csoló egységes természettudományi oktatás gondolata válik uralkodóvá.

Manapság a Marx György-tanítványok közül számosán egyetemi 
tanárok külföldi és magyar intézetekben, tanszékeken.

Sokszínű tevékenységéhez tartozik, hogy irányítja a mátraderecskei 
radonkutatást. A természetes föld alatti sugárzásokra most irányul nem
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zetközi figyelem. Magyarországon diákok is részt vesznek a mozgalom
ban. A kutatást többek közt Teller Ede is támogatja. Egyik alapítója a 
világszerte ezreket megmozgató tevékenységnek, amely idegen galaxi
sok értelmes lényeivel próbál modern információs eszközök révén is 
kapcsolatot létesíteni.

Elsősorban a „Marslakók érkezése” című könyvét kellene itt megemlí
tenünk, amely kivételes tudományos bestseller lett, s az angol, majd a ma
gyar kiadás után japánul is napvilágot látott. Idén a Wigner Jenő év méltó 
megünneplésén fáradozik, s tavasszal jelent meg „A múlt magyar tudósai” 
című sorozatban az Akadémiai Kiadó gondozásában a Wigner Jenőről 
írott nagyszerű könyve. Angol nyelven Wigner emlékkönyvet szerkesztett.

Marx professzor mindig szívesen állt a tudományos újságírók ren
delkezésére és nagy kedvvel vett részt rádiós és televíziós ismeretter
jesztő műsorokban. Élvezetes esszék szerzője volt a napi- és hetilapok
ban, melyekben a rá jellemző nyitottsággal mindig a tudás és a tudo
mány fontosságát hangsúlyozta.

Marx György rögtönzött előadással köszönte meg a díjat, amelyet pá
lyája egyik legfontosabb elismerésének érez. Nem győz érvelni amellett, 
hogy a hazai gazdasági élet tartós növekedése csak az oktatás magas szin
tű művelése által érhető el. Nem lexikális tudásra, hanem a gondolkodás
képesség kifejlesztésére, a kreativitás felkeltésére, az összefüggések meg
látására van szükség. Ami új, az az igaz -  mondta. A tudomány mindig 
meghaladja önmagát, nincsenek örök igazságok. A Nobel-díjas fizikusok 
szeretettel emlékeznek a magyarországi iskoláikra, tanáraikra, akiknek 
köszönhetik a későbbiekben elért sikereiket, mert jó alapokkal indulhat
tak az életnek. Ilyen iskolákra van ma is szükség a tömeges oktatásban is.

Hazám-díj
A Hazám-díj at a XXI. Század Társaság alapította a legkiválóbb 

tudósok életműve díjazására. 2002. november 15-én az MTA-n a Társa
ság kuratóriuma ünnepélyes keretek között írók, költők, művészek 
mellett M a r x  G y ö r g y  akadémikust köszöntötte a díjjal.

Rácz Tanár Úr Életműdíj

Rácz Tanár Úr Életműdíjai kapott hat közápiskolai tanár, köztük 
Kapcsa József és Nagy Márton.

Pedagógus Kutatói Pályadíj

Pedagógus Kutatói Pályadíj kitüntetést kapott az MTA főtitkárától 
középiskolai pedagógus munkája mellett elért érdemes tudományos 
eredményeiért többek között H o n y e k  G y u l a , az ELTE Radnóti Miklós 
Gimnáziuma tanára, G o m b á r  K a t a l in , a Budapesti Szent Margit Gimná
zium tanára és Pé n t e k  I m r e , a Nagykőrösi Arany János Református 
Gimnázium tanára.

<-
Az MTA XI. osztálya a Tudomány Napja alkalmából tudományos elő

adó ülésszakot tartott. Itt köszöntötték születésnapjuk alkalmából Gyar
mati Borbála, Lovas István, Németh Judit és Zámori Zoltán fizikusokat.

KÖNYVESPOLC

Andy Grove/Gróf András: ÁTÚSZTAM -  A tehetség útja
Eötvös Loránd Fizikai Társulat, Budapest 2002, 296 oldal, 1950 Ft

A mikroprocesszor indította forradalom legendás hőse, a 
Time 1997-es Év Embere egy éve tette közzé magyarországi 
fiatalságának emlékiratát. Ez a magyarországi 
indulás szintén a legendáriumhoz tartozott,
Andy Grove, miután Amerikában híressé vált, 
sokak számára meglepő formában többször 
nyilatkozott erről: ő ezt a múltat eltemette, 
emlékeit -  amelyek többségében kedvezőtle
nek -  nem kívánja felidézni. Az ő egész sike
res élete Amerikához és az amerikai viszo
nyok adta lehetőségekhez fűződik, magát 
amerikainak tartja. Ezután következett a 
meglepetés, a magyarországi első húsz évről 
írott és elsősorban unokáinak szánt könyv. A 
magyar kiadást az Eötvös Loránd Fizikai 
Társulat adta ki és fizikusaink doyenje, Marx 
György gondozta, aki annyi nagy, Magyaror
szágról indult természettudományos alkotót 
hozott haza, látogatóba, vagy ha már ez késő 
volt, szellemük emlékével.

Ez a könyv azonban ebben is meglepetést 
hoz. Nem az INTEL-inside története, nem 
annak a feliratnak a háttere, amely címke a 
személyi számítógépek tízmillióin szerepel, hanem a negyvenes 
és ötvenes évek egy gyerekének és később fiataljának önvallo
mása, akár a magyarországi viszonyokkal nem ismerős amerikai
nak, akár a hazai kortárs számára elsősorban irodalmi mű. Izgal-

Az angol nyelvű könyvről folyóiratunk 2002/2 számában a 44. oldalon Marx 
György írt ismertetést.

más modern vegyüléke a stílus szikárságának és gazdagságának, 
az egyszerre belülről és kívülről szemlélőnek, annak a szereplő

nek a kifejezéseivel, aki a leírt világban él, 
érez, fejlődik és ugyanakkor a történelem jel
legzetesen nem-amerikai alakulása miatt mégis 
kívülállóként létezik az adott világban.

A leírások meglepően éles emlékezettel és 
megjelenítő erővel idézik fel a korabeli Bu
dapestet, ezen belül is a hetedik kerület, a 
Király utca, a Dob utca, a Fasor egész kör
nyékét, ezekben a kispolgárok lakásait be
rendezkedésüket, mindennapi életük folyá
sát, a nyaralások és bujkálások helyszíneit, 
Kisköröst és tanyavilágát, a Velencei tavat, 
oly pontos tükörrel, ami a folytonosan itt élő 
számára is élmény, a saját élmények újra 
elevenítője lesz, az amerikai olvasónak pedig 
minden bizonnyal valami olyan, mint amikor 
a hetven-nyolcvan évvel ezelőtti New York-i 
külvárosok világát láttatják vele.

Hasonlóan kelnek életre az akkori isko
lák, az Evangélikus Gimnázium, a Dob utcai 
iskola, a Madách Gimnázium és végül az 

Eötvös Egyetem, azok gyermekvilága, alakuló és elváló fiatal
sága, a tanárok sokszínűsége, mindez az író hű, nem szépítő, 
de haragmentes, valóságot megragadó ábrázolásában. Én, aki 
a helyszíneket, sőt az iskolák egy részét is hasonlóan éltem 
meg, ismerem a szereplők egy részét, egyetlen hamis, utólag 
belemagyarázott, torzító vonással sem találkoztam, hanem 
élményként újra éltem mindezt.

AN D Y GROVE /  GRÓF ANDRÁS

Á T Ú S Z T A M

A  mikroprocesszor alkotójának 
önéletrajza 

magyarországi éveiről
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Különösen finoman rajzolja meg viszonyát édesanyjához, 
szűkebb környezetének legműveltebb és legerősebb egyénisé
géhez, aki valószínűleg a legmeghatározóbb maradt egész 
élete számára. Egyetlen szokványos érzelgősebb szót sem 
használ, ezzel és ezért még inkább átsüt e viszony melegsége.

Az olvasót, függetlenül saját találkozásaitól két kérdés izgat
ja és ezek azok, amiért valószínűleg Marx György a maga 
ügyeként kezelte a visszaemlékezést és a Fizikai Társulat vál
lalta a kiadást.

Az egyik a tehetség kibontakozásának útja. Gróf/Grove-ban 
írói tehetség is lappang, egy időben írói ambíciói is voltak, 
megemlékezik egy sikeres novellájáról, amit a középiskolában 
írt, jó lenne, ha ez is felbukkanna valahol. Valószínűleg nem lett 
volna olyan nagy író, mint amilyenek e földön is többen szü
lettek. Sok mindennel próbálkozott személyiségének építése 
közben, mindre az volt jellemző, hogy némi hátrányokkal in
dult és tudatosan bevallott szorongásokkal, de általában nem 
tudott ellenállni a kihívásoknak, hogy a hátrányokat leküzdje és 
az adott, sőt a maga számára is adott feladatot sikerre ne vigye. 
Nem a szerencse segítette e sikereket, hanem nagyon jó szelle
mi adottság és igen erős kitartás. Halláskárosulása ellenére 
operarajongó lett és maga is tanult énekelni, kissé „pufi” és nem 
erős alkatú testét folyamatosan edzette és ügyesítette, megtanult 
jól úszni, kajakozni, vívni, sőt táncolni is. Itthon és később 
Amerikában a legnehezebb tárgyakat választotta tanulmányi 
célként, először bukdácsolva, majd teljes sikerrel. Egyikben sem 
lett kimagasló, itthon nem vált a tanulmányi versenyek ünne
pelt hősévé (sok nagy és később világhírű tehetségünk indult 
ezen az úton), egyik sportágban sem fényeskedett. Nagyon jó 
tanuló volt, méghozzá olyan, aki hamar megkereste a maga 
egyéni útját a megoldásban, erre legjellemzőbb sajátos heurisz
tikája a kémiai analitikában. Tulajdonképpen felfedezte a maga 
számára a gráfkeresési heurisztikát. Valószínűleg ezek a voná

sok segítették későbbi pályáján, ahol az éleseszű megértés, a 
kemény szellemi munka, a vállalkozás és a szintézis együttese 
vált a siker döntő elemévé. Tanulságos, hogy korunkban, ami
kor az egyéni teljesítmények is csak emberi és anyagi össze
függéseikben válhatnak átütő eredménnyé az ilyen átfogóbb 
adottságok és személyiségfejlődések lesznek döntőek.

A másik kérdés ez a különös viszony a szülőhazához. A 
magatartást Grove, a most Vásárhelyi Julinak, a könyv elraga
dó Vásárhelyi tanárnője lányának adott HVG interjúban is 
megerősíti. Nem közömbös, akinek a szülőhaza ilyen élénken 
él az emlékezetében és azt ilyen kiválóan tudja megörökíteni, 
nem lehet közömbös. Nem lehet azért sem, mert különben 
nem érezte volna szükségletnek a megírást az unokái számára. 
Nem közömbös, hiszen annyian látogatták meg az országot 
olyanok, akik így vagy úgy hallottak róla, viszonyultak a törté
nelméhez és érdeklődő idegenként jöttek. Ő ennek a vonzás
nak ellenállt. Azokhoz sem csatlakozott, akik élvezni akarták a 
késői elégtételként kapott ünnepléseket. Az elhatárolódás 
egyben köteléket is jelent, sajnos itt több rosszat, mint jót, ott 
sokkal több jót, mint rosszat. Az ország vezetői és közvélemé
nyének befolyásolói túl sok rosszat tettek ahhoz, hogy szülöt
tei közül innen eltávozzanak azok, akik a világ alakulásához 
jelentősen hozzájárultak. Főleg ezért sem vállalták, hogy az 
itthoni, egyébként is sokkal nehezebb feltételek között alkos
sanak. A zsidóság kirekesztése és pusztítása egyik, bár legször- 
nyebb és példázatként is páratlan összetevője volt a magyar 
önsorsrombolásnak. így a második tanulság is világos, az a 
másik, amiért a Társaság feladatának tekintette e könyv közre
adását szemben az irracionális szenvedélyekkel, a jövő magyar 
tehetségeiért, azaz Magyarország jövőjéért, abban az informá
ciós világban, amelynek egyik alakítója Gróf/Grove.

A magyar fordítás Cziegler István munkája.
Vámos Tibor

Tél Tamás, Gruiz Márton: KAOTIKUS DINAMIKA
Nemzeti Tankönyvkiadó, 356 oldal

A könyv új színnel gazdagítja a magyar nyelvű káosz irodal
mat. Célkitűzése megkülönbözteti a nemzetközi irodalom nagy
számú, káosszal foglalkozó könyvétől is. Nevezetesen, nem 
interdiszciplináris jellegre helyezi a hangsúlyt, hanem a klasszi
kus mechanika területén belül kíván maradni (egyforma teret 
szentelve a konzervatív és a súrlódásos mozgásformának).

Egyszerű mechanikai példák, illetve az azokból absztrahált 
modellek (kétdimenziós leképezések), amelyek kiválóan alkal
masak a demonstrálásra, teszik k i a könyv nagy részét. (A sok 
szabadsági fokú rendszerek problémáját az utószó tekinti át.) 
Ilyen módon az átlagolvasó is eljuthat a jelenség lényegének 
megértéséhez, hiszen a középiskolai fizikára alapuló előisme
retei is elegendőek ahhoz, hogy minden részletében követni 
tudja az elmélet kifejtését. A könyv jól tükrözi, hogy a kaotikus 
jelenségek a klasszikus mechanika lezártnak tekintett tudomány
ága lényeges bővítését eredményezték. Ennek figyelembe vétele 
a felsőoktatásban a legutóbbi években világszerte (így nálunk is) 
megtörtént, illetve napjainkban is folyamatban van. Elengedhe
tetlen a helyes tudományos szemlélet kialakításához, hogy ez 
már a középiskolai tananyagba is beépüljön. A könyv középis
kolai fizika tanárok által való használata frontáttörésszerű fejlő
dést eredményezhet a mechanika oktatásában és nagymértékben 
szélesítheti a tanulók látókörét elsősorban a természettudomá
nyok (de nem csak a természettudományok) terén.

Mindazonáltal a terület interdiszciplináris jellege is tükröző
dik a könyvben. Ezt a célt szolgálják elsősorban a kitekintések,

amelyeket a kéthasábos szedés is megkülönböztet a fő szöveg
től. (Ide sorolhatók a hasonlóan szedett történeti utalások is.) 
Gazdagon történik utalás a széleskörű alkalmazásokra a főszö
vegben is, úgy, hogy az olvasó a tisztázott fogalmak segítségé
vel ezekben is eligazodhasson. Konzervatív rendszerek tárgya
lásánál mód nyílik az irreverzibilitás eredetének megvilágításá
ra, aminek fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni.

A nagyszámú feladat az olvasó aktív közreműködését teszi le
hetővé. Igen szerencsének tartom, hogy a könyv végén a szerzők 
ismertetik a megoldásokat, így az önellenőrzésre lehetőség nyílik.

Az irodalomjegyzék bőséges és jól szerkesztett, matematikai 
szakkönyvektől kezdve szinte valamennyi tudományterületre 
kiterjed.

A könyvvel egyidejűleg megjelent egy hibaigazító betét is, 
így megszűnt az a veszély, hogy az olvasó valamely sajnálatos 
nyomdai hibán fennakadjon.

Elmondható, hogy a káoszelmélet a fizika utolsó forradalma 
volt a 20. században, amely szemléletváltozást követel egész 
tudományos világképünkben és a véletlen természetleírásban 
játszott szerepének átértékelését igényli. A témakör megjelené
se az oktatásban feltétlen szükséges volt és a megfelelő bővíté
se a tananyagban elodázhatatlan. Ennek felismerését mutatja, 
hogy a jelen könyv az Oktatási Minisztérium támogatásával a 
felsőoktatási tankönyv-támogatási program keretében jelent 
meg a Nemzeti Tankönyvkiadónál.

Szépfalusy Péter
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Sólyom Jenő: A MODERN SZILARDTESTFIZIKA ALAPJAI I. 
A szilárd testek szerkezete és dinamikája -  elte, Eötvös Kiadó

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem kiadójának gondozá
sában jelent meg Sólyom Jenő „A Modern Szilárdtestfizika 
Alapjai” című három kötetből álló sorozat első kötete. A több, 
mint 500 oldalas könyv „A szilárd testek szerkezete és dinami
kája” alcímet viseli, és a címmel összhangban a kondenzált 
anyagok, vagyis a folyadékok és szilárd testek atomjainak 
elhelyezkedését, az atomi elrendeződés szabályosságait és 
szabálytalanságait, az atomok mozgását és ezek vizsgálatát 
tárgyalja. Az atomi elrendezés tárgyalása mellett kitér a rende
zett mágneses szerkezetre, és a bennük lejátszódó folyama
tokra is. A sorozat másik két kötete -  az „Elektronok szilárd 
testekben" és a „Kölcsönhatás az elektronok között” -  is ha
marosan megjelenik.

E tankönyvben az egyetemi hallgatók megtalálhatják a 
szilárdtestfizikai tanulmányaikhoz szükséges információkat, 
de hasznos segédkönyv is olyan kutatóknak és érdeklődők
nek, akik szilárdtestfizikai ismereteiket szélesíteni akarják. A 
kötet témájában olyan teljes, hogy -  feltételezhetjük -  a ké
sőbb megjelenő két kötettel együtt általános ismeretadást tesz 
lehetővé, és megtanulásával átfogó képet kaphatunk a szi
lárdtestfizikáról. A kötet ennek ellenére csak a fontos alapis

meretekkel foglalkozik, nem tér ki a különböző szilárdtestfizi
kai szakirányok szűk szakmai kérdéseire.

A könyv nagyobb terjedelmű, mint ami az egyetemeken a 
szilárdtestfizika képzésbe belefér, éppen ezért nemcsak az 
egyetemi hallgatók és PhD. diákok vizsgára történő felkészülé
sének jó segédeszköze, hanem a tudománnyal foglalkozók 
szilárdtestfizikai enciklopédiának is jól használhatják. Ezt a 
szerepet nagyban segítik a függelékek is, amelyben bemutatás
ra kerülnek a szilárdtestfizikában előforduló fizikai állandók, a 
mértékegységek, majd táblázat adja meg a kémiai elemek főbb 
paramétereit. A függelék több, a szilárdtestfizika elméletben 
alapvető fontosságú matematikai összefüggést is leír.

A sorozat első kötete a kondenzált anyagok fizikájának terü
letén egyedülálló magyar nyelvű anyagot tartalmaz. Az első 
olyan magyar nyelvű könyv, amely az egész szilárdtestfizikát át
fogja, azt rendezetten tárgyalja, és a saját témakijelölésén belül 
teljességre és mély precizitásra törekszik. A könyv esztétikai él
ményt is nyújt a szakembereknek. -  Megvételét ajánlom mind
azoknak, akik tanulmányaik, kutatásaik, vagy az általuk használt 
technológia alapján a szilárdtestfizikával kapcsolatba kerülnek.

Tichy Géza

Nicholas Negroponte: DIGITÁLIS LÉTEZÉS
Typotex Kft., Budapest, 2002, 2030 Ft

Ezt a könyvet bizonyára nem véletlenül fordították le több 
mint harminc nyelvre. Stílusával, tartalmával, felépítésével 
kétségkívül különleges helyet foglal el a hasonló tárgyú köny
vek népes táborában.

A könyv három nagy része tagolódik. Van ugyan bizonyos 
fokozatosság a fogalmak bevezetésében, először az elemekkel 
kezdi: a bitekkel, az átviteli kapacitással, a modemekkel stb., 
de azért igazában nehéz lenne valamilyen szigorú felépítést 
vagy tartalmi elhatárolást találni a különböző részek vagy feje
zetek között. Különböző megközelítésben és megfogalmazás
ban az informatikai társadalom (ez a kifejezés különben nem 
fordul elő a könyvben) jelenét és a jövőjét, azaz a „digitális 
létezést” tárgyalja, mutatja be.

A legfontosabb, amit fel kell ismernünk a technikai haladás
ban, az a bitek előtérbe kerülése. Az atomok, azaz könyvek, 
lemezek, pénz stb. helyett csak biteket továbbítunk és a tele
fon, a TV, a számítógép is tulajdonképpen mind csak biteket 
kezelő készülék, ez a lényegük. Például „... a televízió és a 
számítógép közötti különbség hamarosan csupán az eltérő 
perifériákban fog megmutatkozni..." (41-42. o.) Egyébként 
még ma általában azt nézzük, ami a különböző TV-csatornák 
műsorán van. A jövőben mi állítjuk össze a kínálatból, hogy 
mit akarunk nézni, legfeljebb a híreket vagy a foci-meccseket 
nézzük majd „egyenesben”. Ez annál is inkább indokolt, mert 
egy többórás műsor bitjeinek átviteli ideje a fenti műsoridő 
tartamának elhanyagolható kis része. „Az optikai kábelen egy 
órányi videót a másodperc törtrésze alatt el lehet ju tta tn i a 
rendeltetési helyére... ” (133- o.)

A számítógépekkel az érintkezés ma nagyon nehézkes. „A 
jövő interfésze inkább a közvetlen utasításokra épül majd, nem 
pedig a direkt manipuláció tolvajnyelvére -  húzd le, fogd meg, 
klikkelj - , vagy az egérre. ” (82. o.) „Itt az ideje, hogy számító
gépeink lássanak és halljanak.” (101. o.) Nem kétséges, hogy 
érintkezésünk fő eszköze a számítógéppel a jövőben az élő 
beszéd lesz.

Mindezeken túlmenően a szöveg át- meg át van szőve hu
morral és nem egyszer tudományos fantasztikus előrejelzések
kel. „Az ú j évezred elején jobb és baloldali mandzsettagombja
ink is alacsonyan keringő műholdakon keresztül fognak egy
mással kommunikálni, akkora teljesítménnyel, amely megha
ladja jelenlegi személyi számítógépeinkét. ” (11. o.)

Az oktatás elmaradottsága -  éppen a „digitális létezés” 
szempontjából -  komoly gondként jelentkezik. Hiszen: „Az  
igazi kulturális választóvonal . . .a  generációk között húzódik. ” 
(11. o.) A könyv példája szerint, ha egy tizenkilencedik századi 
sebész hirtelen egy modern műtőben találná magát, igencsak 
zavarban lenne. „A doktor semmiről nem tudná, hogy mi, nem 
tudná, mit tegyen, bogy miként segédkezzen egy operációban. 
A technikai fejlődés olyannyira megváltoztatta a sebészet gya
korlatát, hogy emberünk azt sem tudná, hol van. Ha azonban 
egy tizenkilencedik század közepéről való tanár jelenne meg 
napjaink iskolájában, kisebb tárgyi nüánszoktól eltekintve ott 
tudná folytatni, ahol huszadik századvégi kollégája abbahagy
ta. Nincs alapvető különbség a mai és a százötven évvel ezelőtti 
tananyag és a tanítási módszerek között. ” (173- o.)

Az informatikai fejlődéssel összefügg, de azon messze tú l
mutat, amit a nemzetállamról „m int naftalingolyó”-xó\ állapít 
meg. „Miként egy naftalingolyó, amely szilárdból átmenet 
nélkül légnemű halmazállapotúvá válik, úgy sejtem, a nemzet
állam is el fog tűnni, méghozzá anélkül, hogy végigmenne a 
közbenső alaktalan és nyúlós állapotokon, még mielőtt egy 
globális kiberállam átvenné a politikai éter irányítását. Kétség
telen, bogy a nemzetállam szerepe drám ai változáson fog ke
resztülmenni, s a nacionalizmus éppúgy el fog tűnni a színről, 
m int a pestis.” (187. o.)

A könyvismertetés elején említett három fő részt egyébként 
több kisebb „kísérő” szöveg egészíti ki.: Előszó, Bevezetés, 
Epilógus, Utószó, egy nem konvencionális Köszönetnyilvání
tás, végül egy nagyon hasznos Név- és tárgymutató.

Berényi Dénes
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