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

XLV. évfolyam l.szám  1995. január

ELEKTRONNYALÁB IONCSAPDA
A FORRÓ PLAZMÁK ÉS A KVANTUMELEKTRODINAMIKA 
TANULMÁNYOZÁSÁNAK ÚJ ESZKÖZE

Takács Endre*, John D. Gillaspy, Eric S. Meyer
NIST, Gaithersburg, MD, USA

Századunk elején az egyszerű atomi rendszerek spekt
roszkópiai vizsgálatából származó eredmények közvetle
nül megkövetelték a fizikai világképünk teljes átformálá
sát. A kérdés ma az, hogy adhat-e még valami teljesen 
újat a néhány elektron-rendszer további tanulmányozása, 
ha a mag töltése a protonénak tíz-, ötven-, vagy kilenc- 
venszerese? Egy új berendezés, az elektronnyaláb ion
csapda (Electron Beam Ion Trap, EBIT) kifejlesztésével, 
lehetővé vált a kérdés teljes körüljárása. Az első ilyen 
kísérleti berendezés nyolc évvel ezelőtt készült a Law
rence Livermore National Laboratóriumban (USA). A kö
zelmúltban új EBIT-ek építése indult meg több helyen. A 
múlt évben helyezték üzembe a második és harmadik 
EBIT-et a National Institute of Standards and Technolo
gy-ban, (NIST, USA) és Oxford-ban (Anglia). Cikkünk 
keretében a nagy töltésű ionokkal végezhető kutatások 
motivációjáról, az EBIT működési alapelvéről, paraméte
reiről és a lehetséges mérésekről kívánunk képet adni.

Indíttatás

A nagytöltésú, számos elektronjától lefosztott atomi 
rendszerek több szempontból egzotikus képződmények. 
Hatalmas elektronaffinitásuk miatt a normál állapotú anya
got -  közelükbe kerülve -  azonnal felemésztik, felszakítva 
a kémiai kötéseket és kiszakítva helyükről a kristályrácso
kat összetartó elektronokat. A Földön természetes körül
mények között meg sem lehet találni őket, keletkezésük 
extrém feltételekhez kötött, ami csak erőszakos atomi üt
közésekben és forró plazmákban adott. Ennek az az oka,

■ Állandó címe: ATOMKI, Debrecen

hogy az elektronok kötési energiája az atommag töltésével 
változik. Míg például a semleges hidrogén atom egyetlen 
elektronjának eltávolításához elegendő 13,6 elektronvolt 
energia, addig a hidrogénszerű (35-szörös töltésű) kripton 
esetén ehhez már 19 ezer, az egy-elektronos uránnál 
(U';I+) pedig 132 ezer elektronvolt szükséges. Már viszony
lag alacsony töltésű ionok (például a neonszerú vas, Fe16+) 
további ionizálásához is akkora energiaátadás kell, hogy 
az csak a csillagok (például a napkorona) forró plazmái
ban, nukleáris robbanásokban és egyes ívkisülésekben 
fordulhat elő. Az ilyen különleges körülmények között lé
tező plazmák folyamatainak megismerése az egyik fő haj
tóerő, amely a nagytöltésú ionok tanulmányozását érde
kessé és fontossá teszi. A terület fundamentális szempont
ból is nagy jelentőségű. A napjainkban elfogadott nézet 
szerint a kvantumelektrodinamika az elektromágneses 
kölcsönhatás alapvető elmélete. Mint elméletnek a sikere 
felmérhetetlen, az atomszerkezetet a kísérletek által elért 
legnagyobb pontosságig képes leírni. Ionok izoelektro- 
mos szekvenciáit (azonos számú elektront tartalmazó 
rendszerek, például az egyelektronos H, He+, Li2+, Be3+, ..., 
U91* sorozatát) vizsgálva azonban még szigorúbban lehet 
tesztelni a kvantumelektrodinamikát mivel a kvantum
elektrodinamikái effektusok szerepe az atommag töltésé
nek növekedésével egyre jelentősebbé válik. A vonzó po
tenciál erősödésével az elektronok magtól való átlagos 
távolsága csökken, az átlagos sebességük viszont nő. Emi
att nagy töltések esetén a relativisztikus hatások felerősöd
ve jelentkeznek. A hullámfüggvény térbeli zsugorodásá
nak másik következménye, hogy az elektron átlagosan 
többet tartózkodik az atommaghoz képest Compton-hul- 
lámhosszának megfelelő távolságokban. Ez többek között 
azzal jár, hogy az atommag erősebben érzi az elektronok
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„valódi” -  elektron-pozitron pár vákuum-fluktuációk által 
le nem árnyékolt -  töltését. Világos tehát, hogy a nagytöl
tésű ionok esetén a kvantumelektrodinamikái hatások 
erősen kidomborodnak. Az elektronokra jellemző néhány 
alapvető fizikai mennyiség magtöltés-függését az 1. táb
lázatban foglaltuk össze.

1. táblázat

Elektronokra jellem ző néhány alapvető 
fizikai m ennyiség m agtöltés-függése

Fizikai mennyiség Z-függés

Perdület (r x p ) konstans
Impulzus (p) Z
Mozgási energia (T) z2
Coulomb energia ( V) z2
Bohr-sugár (r) Z“1
Hullámhossz (/) z~2
Elektron-mag átfedés z3
QED hullámhossz eltolódás z 1
Relatív QED energia eltolódás z2

Az erős elektron-mag kölcsönhatás eredményekép
pen nemcsak az elektronszerkezet szenved drámai válto
zásokat, hanem más jelenségek is fellépnek. Ennek egyik 
legeklatánsabb példája néhány nagytöltésű ion kötöttálla- 
poti béta-bomlása. A jelenség során a csupasz atommag 
által kibocsátott elektron befogódik egy kötött ion-álla
potba, így eggyel nagyobb rendszámú hidrogénszerű 
atom keletkezik. A bomlás annak ellenére következik be, 
hogy az atommag a semleges atomban stabil. Az atom
mag átalakulásával járó jelenséget az atommag közelében 
fellépő erős elektron-vakancia váltja ki, ami lehetővé 
teszi az energia- és impulzus-megmaradást a végállapoti 
béta-elektron befogásával.

Az ionok szerkezete és átmenetei mellett gerjesztési 
hatáskeresztmetszeteinek ismerete is jelentős érdeklődés
re tart számot, de az ezekre vonatkozó elméleti számítá
sok számos nehézséget hordoznak. A kölcsönhatások 
között különleges jelentőséggel bírnak az elektronokkal 
kiváltott gerjesztések, ionizációk, rezonancia- és sugárzá- 
sos befogási jelenségek a nem-neutrális plazmákban ját
szott fontos szerepük miatt.

Az atomi elektronszerkezetnek a töltés növekedésével 
járó változása mellett, a nagy lefosztottságú rendszerek
ben az elektronátmenetek is jelentős különbséget mutat
nak a semleges atomokhoz képest. Mivel átmenet során 
kibocsátott sugárzás hullámhossza a rövidebb tartomány 
felé tolódik el, ezért a nagytöltésű rendszerek tanulmá
nyozása általában röntgenspektroszkópiát kíván meg. A 
másik fontos különbség a különböző típusú átmenetek 
relatív intenzitását érinti. Míg a semleges, illetve néhány- 
szorosan töltött atomokban az elektromos dipólus-átme
netek a legintenzívebbek, addig a nagytöltésű ionokban 
az úgynevezett „tiltott” (például elektromos kvadrupólus, 
mágneses dipólus és más magasabbrendű) átmenetek is 
összemérhető erősségűvé válnak. Ezen átmenetek közül 
néhánynak az erőssége a magtöltésnek meredek függvé
nye. Egy érdekes példaként állhat a héliumszerű rend
szerek ls2p 3P2 állapotának bomlása. A semleges hélium
atomban a ls2s 3Sj szintre történő elektromos dipólus-át
menet hat nagyságrenddel nagyobb valószínűséggel kö
vetkezik be, mint az Is2 1S0 alapállapotba való mágneses 
kvadrupólus-átmenet. A kételektronos argon-ion esetén 
(Arl6+) a két átmenet körülbelül azonos erősségű, míg a 
héliumszerű urán-ionban (U90ü a mágneses kvadrupólus- 
átmenet ezerszeresen dominál az elektromos dipólus 
fölött. Néhány fontosabb átmeneti típus töltéstől való 
függését a 2. táblázatban foglaltuk össze.

2. táblázat

Néhány fontosabb átm eneti típus töltéstől való függése

Átmenet Z-függés 
(An nem 0)

Elektromos dipólus (El) Z4
Elektromos kvadrupólus (£2) Z6
Mágneses dipólus (Ml) Z'°
Mágneses kvadrupólus (AÍ2) Z6
Két fotonos (2EI) Z*
Interkombinációs Z6

Nyaláb-fólia, elektronnyaláb 
és egyéb módszerek

Nagytöltésű ionok létrehozása laboratóriumi körülmé
nyek között és spektroszkópiai vizsgálatuk a legtöbb 
esetben forró plazmákhoz kapcsolódik. Előállításukra 
számos kísérleti megoldással próbálkoztak. A vákuum 
kisüléses, a robbanó vezetékes és a lézeres plazma be
rendezések -  bár a korai megfigyelésekben jelentős sze
repet játszottak -  napjainkban, gyenge reprodukálhatósá
guk miatt, egyre ritkábban szerepelnek a vizsgálati mód
szerek között. A gyakorlatban minden, nagy lefosztottsá
gú ionok előállítását célzó módszer alapja az, hogy a kez
detben semleges vagy alacsony töltésállapotú atom nagy 
sűrűségű, nagyenergiás elektronokat tartalmazó közegen 
halad keresztül, és az egymást követő ütközések során 
fokozatosan elveszíti kötött elektronjait. Az elérhető ma
ximális lefosztottság az elektronok tömegközépponti 
rendszerben mért energiájától függ, míg a lefosztási fo
lyamat gyorsaságát az elektronok sűrűsége határozza 
meg. Az egyik legelterjedtebb kísérleti összeállítás során 
(úgynevezett nyaláb-fólia módszer) alacsony töltésállapo
tú nagy energiájú ionok egy vékony fólia (általában szén
ből készült) szabadelektron felhőjén fosztódnak le. Mivel 
az ionok nagy tömege miatt a gyorsításhoz nagy energiák 
szükségesek, ezért ezen kísérletek nagy gyorsító beren
dezések atomfizikának szentelt nyalábcsatornáin folynak. 
A másik megközelítési mód alapötlete szerint álló vagy 
viszonylag lassan mozgó atomok nagy energiájú elektro
nokkal való ütközések során válnak nagy töltésállapotú
vá. Ezen az alapelven működnek a széles körben elter
jedt elektron-ciklotron-rezonancia (ECRIS) és az elekt- 
ronnyaláb-ion-források (EBIS). Az előző általában vi
szonylag kisebb töltésű, de nagy intenzitású, míg a má
sodik általában kevesebb számú, de magasabb töltésálla
potú ion előállítására képes. Meg kell említenünk azon
ban, hogy az állandó technikai fejlődés során ezen kü-
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1. ábra. Az EBIT ultranagy vákuum ot befogadó vákuumkamrája az 
elektródarendszereket, a m ágnestekercseket és a kriogenikus elem eket 
fogja közre.

azonban olyannyira beváltotta a hozzá fűzött reményeket, 
hogy azóta számos olyan alkalmazása is akad, amely az 
ionok EBIT-től történő kivonására épül. Az első EBIT 
megépítése után szintén Livermore-ban tették meg a kö
vetkező lépést kifejlesztve a berendezés nagyenergiás 
változatát. Az új műszer -  az úgynevezett Szuper EBIT -  
megnyitotta az utat a periódusos rendszer bármely elemé
nek bármilyen töltésállapotához való hozzáféréshez. A 
közelmúltban a Szuper EBIT sikeresen demonstrálta a leg
nagyobb rendszámú természetes ásványként előforduló 
elem, az urán, elektronjaitól teljesen lefosztott ionállapotá
nak előállítási lehetőségét. A berendezésben az 
elektronok energiáját 10 és 200 keV között lehet változ
tatni. A legtöbb alkalmazáshoz azonban nem szükséges 
ekkora nyalábenergia. Az eredeti tervek szerint készült 
EBIT-tel elérhető közel 40 keV elektronenergia elegendő 
ahhoz, hogy bármely hozzáférhető elemet csupán két 
kötött elektront tartalmazó állapotára csupaszítsa, körül
belül 50-es rendszámig pedig akár az összes elektronját 
eltávolítsa. Az EBIT hatásosságának demonstrálása után 
szinte rögtön megszületett az elhatározás az Egyesült Ál
lamok másik nagy nemzeti laboratóriumában a National 
Institute of Standards and Technology-ban és az angliai 
Oxford Universityn hasonló berendezés készítésére. 
Mindkét helyen a nagytöltésű ionoknak az eddig hozzá
férhető módszereknél pontosabb spektroszkópiája volt az 
alapvető motiváció. Az intézmények összefogása révén az 
oxfordi műhelyekben legyártották a két berendezés alkat
részeit, majd az összeszerelésük az egyes laboratóriumok
ban párhuzamosan haladt, az 1993-as évben elérve az 
üzembehelyezés fázisát. Azóta már több laboratóriumban 
megindult további berendezések tervezése, illetve az al
katrészek gyártásának megkezdése, bizonyítva ezzel az 
EBIT nyújtotta lehetőségek széleskörű elismerését.

lönbségek lassan kezdenek elmosódni. Az ECRIS műkö
déséről három részből álló cikksorozat jelent meg a Fizi
kai Szemlében (1994. március, április, május). Debrecen
ben az MTA Atommagkutató Intézetében készülő ECRIS 
várhatóan a jövő évtől az ion-atom ütközéses vizsgálatok 
fontos eszköze lesz.

Az elektronnyaláb-ioncsapda

Történetileg az első EBIT prototípus megtervezése az 
1988 körül a Lawrence Berkeley Laboratóriumban dolgo
zó Morton Levine nevéhez kötődik. Elképzelései szerint 
egy olyan berendezést próbált kifej
leszteni, amelynek működése az EBIS 
alapötletére épül, néhány alapvető 
módosítással, ami lehetővé teszi maga
sabb töltésállapotok elérését és az io
nokhoz való in situ hozzáférést. Az 
EBIS-szel ellentétben röntgen-spekt
roszkópiát akart használni az EBIT-tel 
előállított ionok vizsgálatára és nem 
ionforrásként akarta azt működtetni.
Az első berendezés üzembe állítása 
óta eltelt viszonylag rövid idő alatt

Az EBIT felépítése és működése

Mint korábban már utaltunk rá, az EBIT egyik előnye 
viszonylag kis mérete. Magassága a vákuumkamrával 
együtt mindössze 1 m, átmérője körülbelül 0,5 m (1. áb
ra). Ez a tulajdonsága nagyon vonzóvá teszi a kis labora
tóriumi körülmények közötti mérésekhez. Felépítését te
kintve a berendezés három fő részből áll, amint ez a 2. 
ábrán látható: a nagyteljesítményű elektronágyú kiegészí
tő elemeivel, a csapda rész a három elemből álló driftcső- 
rendszerrel és az elektronok összegyűjtésére szolgáló kol
lektor rendszer. Ezekhez tartoznak a különböző elektro-

2. ábra. Elektródák és m ágnesek együttese hozza létre az elektronnyaláb vezetését és az ionok 
csapdában tartását szolgáló elektrom ágneses teret.

Elektronágyú
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mos és mágneses ion- és elektronoptikai elemek. Műkö
dése az elektronágyú katódjából emittált elektronok nagy 
sűrűségűvé préselésén és nagy energiára való gyorsításán 
alapszik. Az elektronnyaláb a semleges vagy alacsony töl
tésállapotú atomokkal a három elemből álló hengerszim
metrikus driftcsőrendszer közepén kölcsönhatásban van. 
A nyalábenergia 0,6-40 keV között változhat és a tipikus 
áramsűrűségek meghaladják a 400 A/cm2-t. Ez a csapda 
részben 1012/cm3 és 10' Vem3 közötti átlagos elektronsűrű
ségnek felel meg. Az elektronnyaláb nagy sűrűségűre fó
kuszálását a driftelektródok körül elhelyezett Helmholtz- 
típusú, 3 tesla intenzitású mágneses teret előállító szup
ravezető mágnestekercsek teszik lehetővé. A 3 tesla mág
neses tér előállítását 160 A erősségű áram ellenállás nél
küli keringése biztosítja. A lecsupaszított ionokat az elekt
ronnyaláb tértöltése, a driftcsőrendszer által keltett elekt
romos- és a mágnes által létrehozott mágneses tér tartja 
egy viszonylag jól meghatározott térrészben. Az ionok ál
tal kibocsátott sugárzás megfigyelése a középső driftesö- 
vön lévő 2 mm szélességű rések és a vákuum kamrán 
megfelelően kiképzett vizsgálati ablakokon keresztül le
hetséges. Az ablakok anyagát és vastagságát a tanulmá
nyozni kívánt sugárzás fajtája határozza meg. Röntgen- 
sugárzáshoz 0,125 mm vastag berilliumot használunk, míg 
UV-fényhez kvarcból és üvegből készül az ablak.

3. ábra. A drifteső tartományban kialakított potenciálcsapda a nagytöl
tésű ionok mozgását egy szűk, jól meghatározott térrészre korlátozza.

korlatban a nyaláb átmérőjét -  ezzel együtt az elektron- 
sűrűséget -  számos paraméter befolyásolja, mint például 
a katód mérete, hőmérséklete és a katód helyén lévő 
lokális mágneses tér. Az EBIT-ben a szupravezető mág
nes a valóságban körülbelül 70 mikrométer átmérőjűre 
képes zsugorítani a nyalábot.

Ionizáció és gerjesztés

Az elektronok egy nagyteljesítményű elektronágyú 
fűtött katódjából indulnak ki, nagy sűrűségűvé préselőd
nek a drifteső tartományban és feladatukat bevégezve 
egy szétterítő mágnes segítségével a speciálisan kiképzett 
kollektorra futnak fel. Az élesen meghatározott kölcsön
hatási energiájuk (a szórás kevesebb mint 50 eV) java
részben a középső driftesőre kapcsolt feszültségtől függ, 
de kis mértékben befolyásolja a nyaláb tértöltése és a 
szélső driftesövek feszültsége is. Az elektronok gyakorla
tilag monoenergiásnak tekinthető volta teszi lehetővé, 
hogy egy meghatározott kísérlet alatt csak néhány ki
választott töltésállapot legyen jelen. Egy adott töltésű ion 
abundanciájának optimalizálásához a nyaláb energiáját 
egy kevéssel a megfelelő ion első ionizációs potenciálja 
alá kell beállítani. A többszöri elektron-ion ütközés során 
a beállított energiánál gyengébben kötött elektronok le- 
fosztódnak, aminek eredményeképpen zárt elektronhéj 
konfigurációjú állapotok esetén akár közel száz százalé
kos töltésállapot tisztaság is elérhető. Külső héjakon tar
tózkodó elektronok esetén a folyamat néhány ezredmá- 
sodperc alatt végbemegy, belső héj elektronoknál ehhez 
néhány tizedmásodperctől néhány másodpercnyi idő 
szükséges. A lefosztás gyorsasága az elektronnyaláb sű
rűségétől függ. Ezt ideális esetben, az elektronáram 
(0-150 mA), az elektron energia (0,5-40 keV) és a mág
neses tér erőssége (0-3 T) határozza meg. A mágneses 
térrel elérhető maximális sűrítés az elektronok katódból 
történő emittálási körülményeinek erős függvénye. Az 
elektronok Brillouin -  azaz lamináris -  áramlása esetén 
az elektronnyaláb mérete csak a mágneses tér erősségé
től és az elektronok kinetikus energiájától függ. A gya-

A potenciálcsapda

Az ionokat fogva tartó potenciáltér alapvetően az 
elektronnyalábhoz képest sugárirányú és tengelymenti 
komponensekből épül fel. Sugárirányban a legfontosabb 
az elektronnyaláb tértöltése révén megjelenő elektromos 
tér. A radiális csapda másik összetevője a szupravezető 
mágnes által létrehozott mágneses tér. Az ebből szárma
zó potenciál erőssége jóval kisebb, mint a tértöltésből 
adódó és gyakorlatilag az ionokra ható Lorentz-erő meg
nyilvánulása. A tengely menti csapdát a két külső drift
esőre kapcsolt 0-500 V nagyságú pozitív feszültség és a 
tértöltésből és a driftesövek geometriájából származó 
elektromos potenciál hozza létre. Az utóbbi jelenléte an
nak a ténynek a következménye, hogy a két szélső drift
eső átmérője keskenyebb, mint a középsőé, amiből az 
adódik, hogy a tengely mentén a nyaláb tértöltése miatt 
még akkor is potenciálkülönbség lép fel, ha a három 
drifteső azonos feszültségen van. Az ioncsapda sugárirá
nyú és a tengely menti összetevőit a J. ábra szemlélteti. 
Néhány tipikus ion pályát a csapdát alkotó potenciáltér
ben a 4. ábrán láthatunk.

4. ábra. Az elektronnyalábra merőleges síkban az ionok pályája pre- 
cesszáló rezgőmozgást fejez ki. A különböző kezdeti feltételekkel jelle
mezhető pályák különböző mértékben keresztezik az elektronnyalábot.
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Vákuum

Az EBIT működésének fontos követelménye a beren
dezésben uralkodó ultranagy vákuum, amely nélkül az 
ionok nagyon rövid idő alatt alacsony töltésállapotúvá 
rekombinálódnának, a háttér gázzal történő töltéscsere 
folyamatok révén. A vákuumot részben a nagyteljesítmé
nyű vákuum szivattyúk, részben pedig a berendezésben 
lévő folyékony nitrogén és folyékony héliumtartályok 
biztosítják. A folyékony hélium egyrészt szükséges a 
Helmholtz-mágnes szupravezető állapotban tartásához, 
másrészt a héliumtartály úgy működik, mint egy nagy tel
jesítményű krioszivattyú, hiszen a bármilyen gáz azonnal 
lecsapódik a hozzávetőlegesen 4 K hőmérsékletű falára. 
Az így elérhető vákuum az ioncsapda tartományban eléri 
a 10"12 torr értéket. A folyékony nitrogén a folyékony 
hélium tartály termikus árnyékolásához és a kollektor 
hűtéséhez szükséges.

Az ionok párologtatási hűtése

A csapdában tartható ionok száma erősen függ az 
ionok hőmérsékletétől. Amint a hőmozgásukból származó 
kinetikus energiájuk nagyobb lesz, mint a csapdát alkotó 
potenciál szorozva az ion töltésével, megszöknek a csap
dából és a driftcső falára felfutva elveszítik töltésüket. 
Mivel a nagy energiájú elektronnyalábbal való kölcsönha
tás folyamatos energiaátadást -  azaz melegítést -  jelent, 
ezért az ionok más kölcsönhatás hiányában néhány tíz 
milliszekundum nagyságrendű időtartam alatt kikerülné
nek a csapdát alkotó potenciálvölgyből. A folyamatot az 
ionok hűtésével lehet lassítani vagy megállítani egy páro
logtatási hűtésnek (evaporative cooling) nevezett mecha
nizmus segítségével. Ahhoz, hogy ezt elérjük, valamilyen 
alacsony rendszámú elemet (például nitrogént vagy ne
ont) kell folyamatosan a csapdába juttatni. A könnyű elem 
atomjai az elektronnyalábbal való kölcsönhatásuk során 
nagyon rövid idő alatt elveszítik összes elektronjukat. A 
csapdában az ion-ion-ütközések során a könnyű és kistöl- 
tésű ionok termikus egyensúlyba próbálnak kerülni a ne
hezebb, nagytöltésű társaikkal. Alacsony töltésük miatt 
azonban, mivel az elektrosztatikus csapda mélysége (a 
potenciál és a töltés szorzata) rájuk nézve sokkal kisebb, 
kiszöknek a csapdából -  elpárolognak -  energiát szállítva 
magukkal. A párologtatási hűtés lehetővé teszi a „csapdá- 
zási időnek”, bizonyos körülmények között akár néhány 
órára történő emelkedését, ezzel együtt az ionsűrűség és 
az elérhető töltésállapot tartomány növekedését is.

A csapda feltöltése

A vizsgálni kívánt ionok csapdába való bejuttatására 
három különböző mód használatos. Az elektronágyuk ka- 
tódjának általában természetes összetevője a bárium, 
amely melegítés hatására állandóan párolog, így bárium
atomok diffúzió útján folyamatosan feljutnak a csapda te
rébe. Ez az oka annak, hogy a bárium különböző töltésál
lapotainak röntgenátmenetei a vizsgálatok során általában

mindig jelen vannak. Ha a megfigyelni kívánt folyamatot a 
bárium háttér zavarja, akkor az EBIT-et olyan módon kell 
működtetni, amely során a csapdát meghatározott időkö
zönként kiürítjük. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy a szélső 
driftcsövek egyikének a feszültségét néhány száz mikro- 
szekundum időtartamra lecsökkentjük, majd újra felemel
jük. Mivel a bárium-ionok felgyülemlése lassú, a csapda 
kiürítése után van egy bizonyos időszakasz, amely alatt a 
mérés -  a zavaró háttér bárium jelenléte nélkül -  elvégez
hető. Az ionok bejuttatására szolgáló további lehetőségek 
függenek a vizsgálni kívánt ion fajtájától. Gáz vagy nagy 
gőznyomású anyag esetén egy erősen kollimált semleges 
atomokból álló nyaláb irányítható a csapdába a mágneses 
térre merőleges irányban, a középső driftcső résein ke
resztül. Ha azonban a vizsgálni kívánt anyagnak alacsony 
a gőznyomása (mint a legtöbb fémnek), akkor elegendő 
intenzitású semleges nyaláb nem állítható elő belőle. A 
csapdába juttatás ilyenkor kistöltésű ion állapotában a 
mágneses erővonalak mentén lehetséges. Ezek előállításá
ra az EBIT függőleges tengelye mentén elhelyezett úgy
nevezett fémgőz vákuum kisüléses (Metal Vapor Vacuum 
Arc, MEVVA) ionforrás alkalmas. Működése során a vizs
gált anyagból készült katód és az anód között alkalmazott 
nagyfeszültség hatására ívkisülés lép fel, amely alacsony 
töltésű (1+ -  4+) ionok keletkezésével jár. Az ionok az
után megfelelő potenciálok alkalmazásával az EBIT belse
jébe kerülnek. A módszer nehézsége abban rejlik, hogy a 
csapda feltöltését szolgáló alacsony töltésállapotú ionok 
pulzált üzemmódban keletkeznek, ami az alkalmazott ki
vonó, vezető és csapdába bejuttató feszültségek pontos 
időzítését kívánja meg.

Spektroszkópia

Amint az EBIT működik, körülbelül 300 ezer nagytöl
tésű ion mozgása van egy hozzávetőlegesen 150 mikron 
átmérőjű 3 cm hosszú hengeres térrészre korlátozva. 
Ezeknek az ionoknak különböző geometriai megfontolá
sok miatt körülbelül egyötöde áll rendelkezésre különbö
ző spektroszkópiai alkalmazások céljaira. Mivel a nagy 
lefosztottságú ionok által kibocsátott elektromágneses 
sugárzás hullámhossza a röntgensugarak tartományába 
tolódik el, ezért a vizsgálatok általában röntgen-spekt
roszkópiával történnek. Az emmissziós röntgenvonalak 
vizsgálata több szempontból is érdekes lehet. A röntgen- 
sugárzás hullámhossza az atomszerkezetről szolgál infor
mációkkal, míg a vonalak intenzitása az ion környezeté
ről és a gerjesztési folyamatról ad érzékeny diagnózist.

Hatáskeresztmetszetek

Az EBIT-ben alkalmazott monoenergiás elektronnya
láb egyedi lehetőséget jelent az elektron-ion kölcsönha
tási folyamatok részletes és nagy pontosságú vizsgálatára. 
Ezek közül a legegyszerűbb az úgynevezett sugárzásos 
befogás (radiative recombination, RR). A folyamat során 
az ion potenciálterében mozgó, pozitív energiával ren
delkező lövedék-elektron befogódik az ion valamelyik

TAKÁCS ENDRE, JOHN D. GILLASPY, ERIC S. MEYER: ELEKTRONNYALÁB IONCSAPDA... 5



Nyaláb
Energia

5420 eV

5400 eV

5380 eV

5360 eV

5340 eV

5320 eV

5300 eV

5200 eV

Röntgen-energia
5. ábra. A B l6‘ rendszerben történő kételektronos befogás során megje
lenő spektrumvonal (DR) rezonancia jelleget mutat a lövedék-energia 
függvényében. A sugárzásos befogási vonal (RR) energiája a lövedék
energiától függ.

negatív energiájú kötött állapotába, ami az impulzus és 
energiamegmaradás miatt egy foton kibocsátásával jár. 
Viszonylagos egyszerűsége és az inverz folyamat -  a fo
tonionizáció -  kísérletileg jól megalapozott volta miatt a 
sugárzásos befogási folyamatok hatáskeresztmetszetei 
néhány százalékos pontossággal számíthatók. Ebből adó
dik, hogy a spektrumokban megjelenő sugárzásos befo
gási vonalak nagyszerű lehetőséget biztosítanak más, 
bonyolultabb folyamatokban keletkező vonalak intenzi
tásából származtatott hatáskeresztmetszetek normálására. 
Ilyenek lehetnek például az elektron ütközéses gerjesz
tés, rezonancia gerjesztés, ionizáció, belső héj ionizáció 
vagy a kételektronos befogás (dielectronic recombina
tion, DR), amennyiben ezek rájuk nézve karakterisztikus 
röntgen-foton kibocsátásával járnak. A kételektronos 
befogás rezonanciajelenség, az Auger-elektron kibocsátás 
inverz jelensége, és ez csak olyankor következik be, ami
kor a lövedék energiája akkora, hogy a befogása eredmé
nyeképpen felszabaduló energia pontosan egy eredetileg 
kötött elektron gerjesztett állapotba juttatásának felel 
meg. A rezonanciajelleg szépen tükröződik az 5. ábrán 
látható tizelektronos bárium (Ba46+) Si(Li) típusú röntgen
detektorral felvett spektrumain. Látható, hogy a rezonan
cia eredményeképpen megjelenő vonal intenzitása drá
mai változást mutat a lövedék-elektron energiájának kis 
változtatásával. Az ábrán ugyancsak megfigyelhetőek a 
különböző elektronhéjakra történő sugárzásos befogás 
hatására keletkező RR vonalak.

Hullámhosszak

A vonalak intenzitása mellett a kísérletező számára ér
tékes információt hordoz a kibocsátott sugárzás energiája 
(vagy hullámhossza) is. A pontos mérések az első sza
kaszban leírtak szerint az atomszerkezet finomságairól, a 
relativisztikus és kvantumelektrodinamikái járulékokról 
adhatnak képet. Az egyelektronos ionokban megjelenő 
úgynevezett Lamb-eltolódás (a 2s1/2 és 2p1/2 szintek kö
zötti energiakülönbség) szisztematikus vizsgálata erre 
szép példát szolgáltat, hiszen ez az energiaeltolódás tisz
tán kvantumelektrodinamikái eredetű. Többelektronos 
ionok esetén a fentiek mellett a több-test-effektusok 
megfelelő módon történő figyelembe vétele is kihívást 
jelent az elméleti fizikusoknak. Ezen elméletek kritikus 
vizsgálata lehetővé válik, ha a NIST EBIT-tel legutóbb 
mért Ba46* származó spektrumvonalak energiáját -  a 
szisztematikus hibák megfelelő figyelembevételével -  
20 ppm körüli pontossággal sikerül meghatároznunk.

Nagy töltésű ionok esetén a látható vagy ultraibolya 
tartományban csak nagyon ritkán történik fotonkibocsá
tás. Ezekben az esetekben az energiaszintek nagyon 
közel vannak egymáshoz és mivel az elméleti leírás 
ilyenkor nehézkes a kísérleti adatok igen fontosak.

Nagy felbontású röntgen-spektroszkópiához különbö
ző geometriájú kristályspektrométerek használata jól be
vált módszer. A kristály tulajdonságai (rácsállandója, tö
kéletessége) határozzák meg a diszperziót és a hozzáfér
hető hullámhossztartományt. Segítségükkel a 10-50 ppm- 
es relatív pontosság reálisan elérhető. A NIST EBIT-en 
jelenleg két Johann-típusú görbített-kristály spektrométer 
szolgálja a precíziós spektroszkópia céljait (6. ábra). Itt 
kell megemlítenünk, hogy az EBIT egyik előnyös tulaj
donsága az, hogy segítségével vizsgált ionok gyakorlati
lag nyugalomban vannak, így a sugárzásnak az ionok 
mozgásából származó Doppler-eltolódása, illetve kiszéle
sedése elhanyagolható. Más kísérleti elrendezések esetén 
ez általában jelentős szisztematikus hibák forrása.

6. ábra. A precíziós röntgen-spektroszkópia céljait a NIST EBIT-en 
Johann-típusú görbített-kristály spektrométer szolgálja.
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A kristályspektrométerek egyik tulajdonsága az, hogy 
ha a röntgensugarak beesési szöge (Bragg-szög) 45 fok, 
akkor csak a diszperzió síkjára merőleges polarizációjú 
röntgensugarak reflektálódnak. Ha tehát az emittált su
gárzást egy időben két -  egymásra merőleges -  spektro
méterrel vizsgáljuk, akkor ez lehetővé teszi a kibocsátott 
röntgensugarak polarizációjának meghatározását. A pola
rizált röntgenfény az EBIT esetén az elektronnyaláb 
nagyfokú irányítottságával hozható kapcsolatba. Fia az 
EBIT tengelye mentén mozgó elektronok által létrehozott 
gerjesztett állapot perdülete (f) egy vagy annál nagyobb, 
akkor általában a különböző impulzusvetülettel rendel
kező mágneses alállapotok különböző mértékben popu- 
lálódnak. Ez legerjesztődés során polarizált és nem triviá
lis szögeloszlással rendelkező röntgen-kibocsátást ered
ményez. A polarizáció megfigyelése tehát a mágneses 
alállapotok vizsgálatának lehetőségét nyújtja. Mivel a 
plazmákból származó sugárzás polarizációja általában 
irányított töltésáramlást jelez, ezért az EBIT-tel történő 
tanulmányozása a plazma diagnosztika szempontjából is 
jelentős.

Átmenetek élettartama

A driftcsövekre kapcsolt feszültség gyors változtatása 
lehetőséget nyújt arra, hogy az egymás után különböző 
időpontokban felvett spektrumokból meghatározzuk az 
egyes energiaszintek élettartamát. A mérés során az elekt
ronnyaláb energiáját a gerjesztési küszöbnél nagyobbra 
kell beállítani, majd nagyon gyorsan a küszöb alá ejteni. 
Az alacsonyabb energia esetén a fotonintenzitás időbeli 
lecsengéséből az élettartam meghatározható. A mérhető 
életidőket a kapcsolási gyorsaság korlátozza. A közeljö
vőben beépítésre váró ultragyors nagyfeszültségű kap
csolókkal lehetővé válik a néhány tíz nanoszekundumos 
tartomány elérésének megcélzása.

Polarizáció

Cikkünknek az EBIT alkalmazási lehetőségeit össze
foglaló részét az egyik izgalmas új terület megemlítésével 
zárjuk. A közelmúltban kezdődött a NIST EBIT-ből az 
ionok kivonására szolgáló rendszer kiépítése. Fő alkal
mazásaként lassú, nagytöltésű ionok félvezetőmintákon 
keltett roncsolódását kívánjuk vizsgálni. Korábbi kutatá
sok arra mutatnak, hogy az egyedi ionok becsapódása 
révén a szilárdtest felületen tíz-húsz nanométer nagyságú 
roncsolódások -  kráterek -  keletkeznek. A mechanizmus 
az úgynevezett „Coulomb-robbanás” néven ismert. Lé
nyege abban áll, hogy miközben a lassan mozgó, nagy 
lefosztottságú ion a szilárdtest felületet megközelíti, ha
talmas töltése révén elektronokat szakít ki a felületből. A 
hirtelen fellépő lokális elektronhiány miatt a kristályrács
ban ülő pozitív töltések árnyékolatlanná és taszítóvá vál
nak, ami robbanásszerű kilökődésükkel jár. Mivel a lassú, 
nagy töltéssel bíró ionok potenciális energiájuk révén 
hozzák létre a roncsolódást, a kráterek mélysége sokkal 
sekélyebb, mint amikor gyors ionokat használnak, ame
lyek mélyen behatolnak a kristályszerkezetbe. Az ebben 
az irányban elkezdett kutatási program végső célja egy 20 
nanométer nagyságú félvezető dióda fenti módszerrel 
történő létrehozása. A kutatások a félvezető litográfiával 
foglalkozó cégeket tömörítő Advanced Lithography 
Group-pal együttműködésben fognak folyni. A módszer 
esetleges sikeres volta esetén a következő generációs 
nagy integráltságú félvezető áramköri elemek előállításá
nak új lehetősége lehet.

❖
A fenti példákkal az EBIT-en végezhető mérések szé

les palettájáról próbáltunk mintákkal szolgálni. Az eddig 
kiaknázatlan területek mellett az ezután készülő EBIT-ek 
valószínűleg még újabb alkalmazási lehetőségek sorát 
fogják hozni, amelyekkel az egymástól olyan távolinak 
tűnő területek jelenségeinek mélyebb megértésére irá
nyuló kérdéseinkre kereshetünk válaszokat mint a forró 
plazmák és a kvantumelektrodinamika.

N anotechnológia
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Az országok között a teljes élettartam alatti átlagos terhelési 
tényező (LLF = Lifetime Load Factor) szerint:

1994. június végén

Ország LLF Reaktorok száma

1. Magyarország 84,56 4
2. Finnország 83,81 4
3. Svájc 82,00 5
4. Belgium 81,33 7
5. Cseh Köztársaság 78,79 4
6. Dél-Korea 76,30 9
7. Szlovákia 74,81 4
8. Kanada 73,19 22
9. Németország 72,19 21

10. Svédország 71,09 12

A világ erőművi reaktorai között a teljes élettartam alatti átla
gos terhelési tényező (LLF = Lifetime Load Factor) szerint:

1994. június végén

Reaktor Típus Ország LLF

1. Pt Lepreanu PHWR Kanada 91,3
2. Emsland PWR Németország 90,8
3. Neckar 2 PWR Németország 89,1
4. Pickering 7 PHWR Kanada 88,3
5. Loviisa 2 PWR Finnország 87,4
6. Pickering 8 PHWR Kanada 87,4
7. Grohnde PWR Németország 87,3
8. Tihange PWR Belgium 87,1
9. Paks 2 PWR Magyarország 86,4

10. Philippsburg 2 PWR Németország 85,7
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ERDÉLY TALAJAINAK RADIOAKTIVITÁSA 
A CSERNOBILI ATOMREAKTOR-BALESET UTÁN

Mócsy Ildikó, Eduard Muntean
Közegészségügyi és Orvosi Kutatási Intézet, Kolozsvár, Románia

Forgó Csaba
Tisztiorvosi Szolgálat és Járványmegelőző Központ, Marosvásárhely, Románia

1986. április 26-án a csernobili atomerőmű IV blokkjá
ban először gőzrobbanás, majd hidrogéngáz-robbanás 
történt, amelynek következtében a reaktorcsarnok és az 
aktív zóna szabaddá vált. A nyitott reaktorból nagy 
mennyiségű radioaktív anyag került a levegőbe. A hasa
dási termékek kibocsátása közel 10 napig tartott. A nagy 
magasságba jutott radioaktív anyagok nemcsak a reaktor 
közvetlen közelében szennyezték a környezetet, hanem 
a légköri mozgások következtében egész Európát, az 
egész Földgömböt [1, 2, 3] elérték.

A radioaktív szennyezés minden környezeti tényezőt 
érintett, kontaminálva a levegőt, vizeket, talajt, növényze
tet, épületeket és utakat. A levegőből a radionuklidok 
nedves és száraz kihullással kerülnek a talajra. A talajra 
történt kihullásnak két alapvető szerepe van a környezet 
szennyezésében:

-  nagy része megkötődik a talaj felső rétegeiben és 
ezzel egy külső gamma-többlet dózist hoz létre,

-  a másik része behatol a talaj mélyebb rétegeibe, ahol 
ezek a nuklidok részt vesznek a „növény-állat-ember” 
biológiai láncfolyamatban.

A talajok szennyezettségének nagysága, a kihullott 
radioaktivitás mennyiségétől, a meteorológiai körülmé
nyektől, a talaj mechanikai szerkezetétől, a kémiai össze
tételétől, valamint az alkalmazott agrotechnikai és agro
kémiai módszerektől függ [4].

A csernobili atomreaktorból kiszabadult hasadványok 
közül a 137Cs és 134Cs izotópnak van kiemelkedő jelentő
sége a talaj tartós radioaktív kontaminációjában. Itt a kü
lönböző típusú erdélyi talajokban mért 137Cs és 134Cs tar
talmát és az ebből adódó többletdózis értékeit közöljük.

Mintavételi és mérési módszerek

Az első mintákat 1986 májusában 
gyűjtöttük Kolozsvár területén nem 
megművelt területekről, 0,5 m x 0,5 m 
felületről és 0-3 cm rétegvastagság
ból. A begyűjtési helyeket 1986 és 
1993 között kiterjesztettük Kolozs és 
más megyék területére. A kijelölt 
pontok minden esetben nem meg
művelt talajok voltak, a lakóterületek 
közelében. A talaj cézium-szennye
zettsége időbeli változásának jellem
zésére ugyanazokról a begyűjtési he
lyekről 1 cm rétegvastagságú mintá
kat vizsgáltunk. A mintákat az álta

lunk kikísérletezett begyűjtő szerkezettel végeztük. Ez a 
vizsgálat kiterjedt az Erdély területén leggyakrabban ta
lálható talajtípusokra.

Meghatároztuk a talajminták nedvességtartalmát és 
térfogatsúlyát. A mintákat 105 °C-on szárítottuk, homo
genizáltuk és 140 pm lyukátmérőjű szitán átszitáltuk. A 
céziummeghatározásokat Sarpagan-, illetve Marinelli-tí- 
pusú mérőedényekben spektrometriás módszerrel végez
tük, NaI(Tl) detektorokkal, melyeket sokcsatornás anali
zátorhoz (Packard, ICA-70 és ICA-80 típusok) csatoltunk.

Az egyes megyékben kapott cézium-koncentrációk 
átlagértékei alapul szolgáltak a dózistöbblet becslésre.

Eredmények

A kolozsvári talajokban 1986-ban meghatározott 137Cs 
és 134Cs aktivitáskoncentrációkat, valamint a két radio- 
nuklid arányát az 1. táblázatban mutatjuk be. Relatív kis 
területen (körülbelül 100 km2) is nagy értékkülönbsége
ket kaptunk (607 -  2815Bq/kg), melyek a május eleji 
egyenlőtlen esőeloszlással magyarázhatók. 1986 májusá
ban, a mintavétel időpontjában, a két radionuklid-aktivi- 
táskoncentráció aránya 1,89 -  2,23 között volt (2,05 
±0,14 átlaggal.) Ez az arány megfelel a két radioizotóp 
csernobili kiszabadulási ismert arányának. Ezt figyelembe 
véve különíthető el a kísérleti atombomba-robbanások
ból eredő, talajban található 137Cs koncentráció. Az öt 
leggyakrabban előforduló talajtípusban (agyagbemosásos 
barna erdőtalaj, barna földek, savanyú barna földek, 
mészkarbonát talajok, csernozjom) öt évvel a baleset 
után ismét megvizsgáltuk a 137Cs aktivitáskoncentrációját 
a talaj felső rétegeiben. Az eredmények átlagértékeit a 2. 
táblázatban mutatjuk be. A vizsgált talajtípusokban a

1. táblázat
,37Cs és ,,4Cs aktivitáskoncentrációk Kolozsvár területén 1986 májusában 

begyűjtött 0 -3  cm  talajrétegekben

Mintavételi helyek

Relatív
nedvesség-

tartalom
(%)

Térfogat- 
súly 

(kg/ m3)

Aktivitáskoncentráció
(Bq/kg) 137Cs/13lCs

arány
137Cs IMCs

Központ 1 33,8 1581 932 493 1,89
Központ 2 32,4 1130 982 491 2,00
Észak 36,1 1251 1514 701 2,16
Dél 30,3 1142 607 289 2,10
Kelet 32,3 1533 1546 805 1,92
Nyugat 34,3 1386 2815 1262 2,23
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2. táblázat

137Cs aktivitáskoncentráció m élység szerinti eloszlása (%), 
különböző típusú talajokban öt évvel a szennyeződés után

Talajmélység
(cm)

137Cs aktivitás 
eloszlása (%) Fajsúly (g/cm3) Relatív

nedvesség (%)

0-1 25,95 ±5,50 1,41 ±0,15 27,62 ± 6,93
1-2 23,29 ± 7,30 1,58 ±0,30 26,01 ±8,63
2-3 16,47 ± 2,91 1,66 ±0,19 22,99 ± 4,57
3-5 18,19 ±4,53 1,71 ±0,31 21,93 ±5,05
5-10 16,10 ± 7,34 1,79 ± 0,38 20,14 ±2,31

átlagértékkel), a Keleti Kárpátok nyugati hegylábánál a 
legmagasabb (35,2 ± 3,3 kBq/m2 átlagértékekkel). A 39 
helységben vagy azoknak közelében, közel 100 talajmin
ta felszíni aktivitáskoncentrációja a következőképpen 
oszlik meg: 23 % < 14 Bq/m2, 33 % 1-5 kBq/m2 között, 
18 % 5-10 kBq/m2 között, 15 % 10-20 kBq/m2 között és 
csak 1 % > 20 kBq/m2.

A 4. táblázatban összehasonlítjuk a dolgozatban ka
pott eredményeket a szakirodalomban közölt értékekkel. 
Ebből az összehasonlításból azt a következtetést vonhat-

cézium öt év után is a talaj legfelső ré
tegeiben található. A 20 % -  40 % elté
rés az aktivitáskoncentrációk átlagér
tékeitől a talajtípusok különböző cé
zium-megkötéséből adódnak, ami a 
talaj mechanikai szerkezetétől, fizikai 
tulajdonságától és kémiai összetételé
től függ.

A mérési eredmények azt mutat
ják, hogy a cézium talajmélység sze
rinti eloszlása exponenciális görbé
vel közelíthető. A 137Cs relaxációs 
hosszát az eredményekhez illesztett 
görbék segítségével számítottuk ki 
különböző talajtípusokban. Ezek az 
értékek 2,2 cm (barna földek) és 
5,4 cm (eubázikus talajok) között ta
lálhatók a balesettől számított öt év 
eltelte után. Figyelembe véve a méré
si eredményeinket és felhasználva a 
szakirodalomban a cézium migráció
járól közölt adatokat, kidolgoztunk 
egy modellt amely figyelembe veszi a 
szennyezett talaj típusát, a szennye
ződéstől eltelt időt, valamint a talaj 
„öntisztulását”. Ez utóbbi adódhat 
részben a legfelső talajrétegek le
pusztulásából erózió következtében, 
részben az esőzések „kimosásából” 
és nem utolsósorban abból, hogy ez 
a radionuklid is részt vesz a talaj- 
növény—állat biológiai láncban, ez
úton hagyhatja el a talajt.

A 3■ táblázatban feltüntettük az 
1986. május 1-re visszaszámolt felüle
ti 137Cs és 134Cs aktivitáskoncentráció
kat, figyelembe véve a centiméteren
ként begyűjtött minták aktivitását és 
a cézium migrációját. A feltüntetett 
eredményekből kitűnik, hogy a 8 
megyében az aktivitáskoncentrációk 
széles értékek között mozognak: 
0,35 -  51,40 kBq/m2 I37Cs és 0,12 -  
15,20 kBq/m2 1MCs. A 137Cs/134Cs át
lagértéke 2,04 ± 0,15. Megállapíthat
juk, hogy a felületi szennyezettség Er
dély keleti és észak-keleti megyéiben 
a legalacsonyabb (1,1 + 0,3 kBq/m2

3. táblázat
Erdélyi talajminták felületi ,37Cs és 1 }4Cs szennyezettségének értéke 

1986. május 1-re vonatkoztatva

Mintavételi helyek
Felületi aktivitás (kBq/m2) 137Cs/134Cs

arány137Cs ,3“Cs

Bihar-megye Bíbor
Topánfalva Cimpeni 7,99 4,39 1,82
Diófás Nucet 6,71 3,19 2,10

Kolozs-megye Cluj
Kolozsvár Cluj-Napoca* 28,47 14,72 1,93
Gyalú Giláu 11,52 5,97 1,93
Dés Dej 4,88 2,44 2,00

Hargita-megye Harghita
Székelyvarság Vár§ag 17,13 8,83 1,94
Maroshévíz Topli}a 9,66 4,90 1,97
Székelyudvarhely Odorheiu Secuiesc 5,42 2,46 2,20
Tekerőpatak Valea Strímbá 8,94 4,26 2,10
Libánfalva Libán 6,77 3,29 2,06
Gyergyószentmiklós Gheorgheni 51,40 25,20 2,04

Máramaros-megye Maróműre}
Felsőfernezely Firiza 9,35 4,06 2,30

Maros-megye Mure§
Szováta Sovata 5,48 2,53 2,16
Dicsőszentmárton Ttrnáveni 3,57 1,70 2,10

Szatmár-megye Satu-Maré
Radnaborberek Valea Vinului 1,08 0,52 2,08
Kismaj 0,52 0,26 1,97
Avasfelsőfalu Negregti Oa§ 1,16 0,64 1,80
Ákos Acts 0,98 0,47 2,10
Tűre Turf 0,67 0,32 2,08
Oláhcsehaly Cehal 0,72 0,35 2,05
Vetés Veti§ 0,62 0,26 2,40
Szatmárnémeti Satu-Maré 1,05 0,60 1,76

Zilah-megye Sálaj
Varsók Vűyo// 1,33 0,64 2,08
Középlak Cuzaplac 0,45 0,21 2,16
Csákigorbó Girbou 0,37 0,18 2,04
Zsibó Jibou 0,89 0,35 2,54
Bucsony Bucium 0,64 0,35 1,84
Sarmaság Särmä§ag 0,36 0,18 1,95
Nagyilonda Ileanda 1,58 0,77 2,06
Szilágycseh Cebu Silvaniei 1,65 0,79 2,09
Szilágysomlyó Simleu Silvaniei 0,37 0,17 2,14

Szeben-megye Sibiu
Nagyszeben Sibiu 8,12 4,06 2,00
Szelistye Säli§te 1,74 0,90 1,94
Vérd Várd 0,53 0,27 1,96
Hásság Hasag 1,29 0,72 1,80
Szentágota Agnita 7,05 3,44 2,05
Felek Avrig 4,04 1,90 2,13
Szászivánfalva lghi$ 2,02 0,97 2,09
Kiskapus Copsa Micä 47,20 23,60 2,00

Kolozsváron egy mintavételi helyre vonatkozó értékek
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4. táblázat

A talaj felü leti 137Cs és 134Cs szennyezettségének értéke 
néhány európai országban 1986. május 1-re vonatkoztatva

Ország
Felületi aktivitás koncentráció (kBq/m2)

137Cs 134Cs

Észak-Európa
Dánia
Finnország
Norvégia
Svédország

1.29 
15,00
5.30 

0,81-31

0,65
7,60
2,80

0,45-17

Közép-Európa
Ausztria
Csehszlovákia
Németország
Magyarország
Lengyelország
Svájc

23
2 .3 -  5,3 

2 -1 6
1,5 -4 ,8  

5,2
1 .3 -  15,0

12
1,3-2,7 
2,0-8,0 

0,75-2,4 
2,6

0,78 -  8,9

Nyugat-Európa
Belgium
Franciaország
Anglia

0,84
0,18-3,2
0,10-3,0

0,40
0,09-1,6
0,05-1,5

Dél-Európa
Bulgária
Görögország
Olaszország
Spanyolország
Jugoszlávia

3,9-12 
2,4 -  8,0
4 .0 -  6,0 

0,02-0,07
4 .0 -  23,0

2,0-6,2 
1,3-4,0 
2,0-3,0 

0,01-0,035 
1,7-9,0

Románia
a tanulmányozott zóna 
átlagérték

0,36-51,40 
3,80 + 4,05

0,18-25,20 
1,87 ± 2,04

juk le, hogy a vizsgált terület a csernobili atomerőmű
baleset következtében viszonylag jobban szennyezett te
rületek közé tartozik [6, 7, 8],

Az 5. táblázaton a talaj felett 1 méter magasságban, a 
levegőben létrehozott gamma-dózisteljesítményt mutat
juk be.

A dózis becslésnél figyelembe vettük a cézium időbeli 
behatolását a talajba és a cézium átlagos relaxációs 
hosszát. A dózisteljesítményre a legnagyobb értéket 
azokban a megyékre számítottuk, ahol az 1986-os kihul
lás a legnagyobb volt. A dózisteljesítmény időbeli válto

5. táblázat

A talajok cézium-tartalmából eredő levegőben elnyelt 
gam m a-dózisteljesítm ény (1 m éterre a talajtól)

Megye
Gamma-dózisteljesítmény QiGy/év)

1986 1987 1988 1990 2000

Bihar Bíbor 126 109 72 51 27
Kolozs Cluj 256 221 147 103 55
Hargita Harghita 283 245 163 114 61
Máramaros Maróműre} 160 139 92 65 34
Maros Mure} 77 67 44 31 17
Szatmár Satu Maré 16 12 8 6 3
Zilah Sálaj 14 11 8 6 3
Szeben Sibiu 61 52 35 24 13

zása exponenciális, 2000-re az érték felére csökken, ha a 
talajt nem éri újabb radioaktív szennyezés.

Ezek a dózisértékek szolgáltak alapul a lakosság több
let dózisegyenértékének kiszámításánál (6. táblázat). Fi
gyelembe vettük, hogy a városi lakosság átlagban 20 %-ot 
tartózkodik a szabadban, vidéken ez az arány 50 %, vala
mint azt, hogy az épületek árnyékolási tényezői is külön
bözőek. Az atomreaktor-baleset után eltelt első évben a 
talaj cézium-kontaminációja által okozott effektiv dózis
egyenértékek súlyozott átlaga 2,7-szer nagyobb a vidé
ken élő lakosságnál, mint a városon élőknél. A lakosság 
eloszlása városi (átlagban 42 %) és vidéki (58 %) körzetre 
megyénként változik.

Következtetések

A csernobili atomerőmű-baleset következtében a ro
mániai talajok kontaminálódtak, egyes megyék európai 
viszonylatban a szennyezettebbek közé tartoznak.

Az 1986 májusában végzett mérések alapján megálla
píthatjuk, hogy aránylag kis területen is a ,37Cs és 1MCs 
aktivitáskoncentrációja nagy eltéréseket mutat.

A talaj jelentős szerepet játszik a radioaktív anyagok 
megkötésében és felhalmozásában. Ezért ismerni kell a 
különböző talajtípusok viselkedési formáját, hogy egyrészt 
hathatósan lehessen beavatkozni egy radioaktív szennye

ződés alkalmával, másrészt felbecsül
hessük a többletdózist, amellyel ilyen 
esetekben számolni kell. Ezért mérése
inket és megfigyeléseinket folytatni 
szeretnénk, szélesíteni a vizsgált terü
leteket, másrészt megnövelni a begyűj
tési pontok számát. A talajtól 1 méter 
magasságban számított dózisteljesít
mény értéke követi a talaj szennye
zettségének nagyságát, időbeli válto
zása exponenciális görbét mutat.

A nyolc megye lakosságának a talaj 
cézium-kontaminációjából adódó, idő
integráltan várható dózisegyenérték
többlete 0,16 mSv.

Annak ellenére, hogy ezek az érté
kek nem haladják meg a Romániában 
érvényben lévő megengedett maxi

éi. táblázat
A Talaj ,34Cs és 137Cs kontam inációjából eredő effektiv dózisegyenérték  

(az atomreaktor baleset utáni e lső  évben)

A lakosság többlet effektiv dózisegyenértéke (jtSv)

Megye Városi Vidéki

137Cs li4Cs összesen 137Cs 134Cs összesen

Bihar Bíbor 18,9 22,3 41,2 53,6 62,4 116,0
Kolozs Cluj 38,4 45,8 84,2 108,8 129,4 238,2
Hargita Harghita 42,4 48,4 90,8 120,3 140,8 261,1
Máramaros Maróműre^ 24,0 28,6 52,6 68,0 58,5 126,5
Maros Mure§ 11,6 13,6 25,2 32,7 38,9 71,6
Szatmár Satu Maré 2,4 2,9 5,3 6,8 8,2 15,0
Zilah Sálaj 2,1 2,5 4,6 5,9 6,9 12,8
Szeben Sibiu 9,2 10,8 20,0 25,9 30,3 56,2

Súlyozott átlag 43,49 118,67
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mális dózisértékeket, figyelemre méltók lehetnek egy 
olyan felmérésben, ahol a kis dózisok hatását vizsgálják 
az emberi szervezetre. Ilyen felmérés nemzetközi össze
fogással volna megvalósítható.
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A VÁROSI GAZBAN LEVŐ RADONAKTIVITAS
Sajó Bohus László'

Universidad Simon Bolivar, Departimento de Fisica,
Caracas, Venezuela 

Pálfalvi József 
KFKI Atomenergetikai Kutató Intézet

Venezuelában a természetes gázt (földgázt) mind szé
lesebb körben alkalmazzák elsődleges energiaforrásként 
a háztartások és az ipari felhasználás számára. A földgáz
felhasználás terén világviszonylatban Venezuela a hete
dik helyen áll. A legfontosabb venezuelai földgázmező
ket az 1. ábra mutatja.

Mostanában ismerték fel, hogy a radonnak és leány
elemeinek koncentrációja a gáziparban környezetvédel
mi problémákat okozhat. Mióta a földgázt körülbelül 
félmillió venezuelai család használja, és később még töb
ben fogják használni, érdeklődés mutatkozik ennek a ra
donhoz kapcsolódó környezetvédelmi hatásai és egész
ségügyi kockázata iránt.

A radongázt már régóta ismerik, mint a földgáz kísérő
jét, koncentrációja a földgáz-forrásnál sokezer kBq/m3 le
het, de csak az utóbbi néhány évtizedben mérik a kon
centrációját a tűzhelyek gázrózsájánál. Az irodalomban [1] 
megtalálható értékek 40 Bq/nü és 54 kBq/m3 között vál
toznak. Újabb adatok azt mutatják, hogy a háztartásokban 
is használt metángáz radon-tartalma magas és elérheti az 
1,5 kBq/m3-t is [2]. Ez azt sugallja, hogy a radonkoncentrá
ciót érdemes felmérni a környezetben és ahol nagy népes
ség van ennek kitéve [31- Venezuelában nincs közvetlen 
kapcsolat a földgázmezők és a végső felhasználók épüle
tei között. A gázt palackozzák, így terjesztik a felhasználók 
körében. A gáz elszállításának és tárolásának több állomá
sa van. Még két hónap várakozási idő is elképzelhető az 
elosztási folyamatban. Ez egyúttal egy (ha nem az egyet
len) hatásos módja a radonkoncentráció nagy része eltá
volításának a földgázból. (A radon felezési ideje 3 nap.)

jelenleg: Eötvös Egyetem Atomfizikai Tanszéke

Mérési módszerek

Háztartási gázpalackokat választottunk ki helyi fel
használóktól, ahol nagy volt a fogyasztás. A radon kon
centrációjának meghatározására különböző technikákat 
alkalmaztunk. Egy a kereskedelemben elérhető eszköz 
a Pylon Electronics Instruments (Kanada) AB-5-ös ra
don-monitorozásra alkalmas ionizációs kamrája. Egy 
másik módszer az integráló szilárdtest-nyomdetektorok 
LR-115 és CR-39 típusok a Pershore és a MOM vállala
toktól. Mindkét eljárás során a háztartási földgáz egy 
papír szűrőn (Whatman 44) áramlott át, hogy kiszűrje az

1. ábra. Regionális átlagos beltéri radon koncentrációk és a helyi föld
gáz járulék?
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Papír szűrő Szcintillációs-kamra

Háztartási
gázpalack

Nyomdetektor-tartó

2. ábra. Kísérleti elrendezés a Pylon (AB-5 típus) radon-mérő műszer és a besugárzási 
kamra a nyomdetektoroknak.

aeroszol szemcséket és a radon-utódok nagy részét. A 
nedvességet CaCl2 kristály nyelte el a gázból. A teljes 
kísérleti elrendezés a 2. ábrán látható.

A Pylon radontartalom-meghatározó detektorában a 
mérések során szcintiliációs cellát alkalmaztak számlá
lóként. Minden mérés körülbelül 5 vagy több órát vett 
igénybe. Alacsony átfolyási sebességet és alacsony nyo
mást használva 1500 liter földgázt lehetett így vizsgálni 
mérésenként. A műszert a gyártó kalibrálta 0,025 Bq/m3 
érzékenységre beütés/perc egységenként a 0,20 beütés/ 
perc háttér felett. A hátteret minden mérés után meg
vizsgáltuk, mivel a radon bomlástermékek felhalmozód
hatnak a mérés folyamán. Ez a felhalmozódás nagy hi
bát okozhat a következő mérésekben. A háttér mérés 
során N2 gáz áramlott 1 liter/perc sebességgel egy-egy 
éjszakán keresztül. Egyúttal ez egy jó alkalom kitisztíta
ni a detektor-térfogatot, mind a szcintiliációs cella, mind 
a nyomdetektor esetében.
3. ábra. A radon kalibráló kamra geometriája és dimenziói.

A nyomdetektorok számára épített besu
gárzási kamrát egy a gázpalackhoz csatolt 
nyomáscsökkentő eszközből alakítottuk ki. 
Ebbe volt behelyezve a 2x3 cm2-es LR-115 
vagy az l x l  cm2-es CR-39 típusú nyomde
tektor. A 3. ábra ennek vázlatos elrendezé
sét mutatja. A nyomdetektor lapokat egye
nesen a gáz áramlásának útjába lehet he
lyezni, és exponálni őket több órán keresz
tül. Az LR-115 maratása 2,5 normál nátrium- 
hidroxid oldattal történt 60 °C-on, míg a 
CR-39 lapoké 6 normál koncentrációval 
70 °C-on . A nyomdetektorok kalibrálása 
egy kis radon-kamrával történt. Ez egy üveg
tartály, aminek térfogata körülbelül 5 liter 
volt. Ebbe 2,9435 ± 0,0001 g nukleáris üzem
anyag-tisztaságú urán-oxid volt elhelyezve. 
A dimenziók és a közelítő geometria a pa
lackhoz csatlakozó csövekkel együtt a 3- 
ábrán látható. A kamrában az egyensúly be
állta utáni radonkoncentrációt a Pylon-mű- 
szerrel 4600 Bq/m3-nek mértük. A nyomsű
rűséget egy képfeldolgozó rendszer, másik 

esetben egy szikra-számláló számolta ki. Ezeket a későb
biek során részletezzük.

A képfeldolgozó rendszer egy nagyfelbontású 
(800x576) CCD kamerából (Sony DXC-107) állt egy opti
kai mikroszkóphoz (Zeiss) csatlakoztatva. Ez szolgáltatta 
a kimart alfa-részecske nyomok képét. Az LR-115 eseté
ben ezek világos foltok voltak sötét mezőben. A CR-39- 
nél átlátszó mezőben sötét foltok voltak. Az analóg képe
ket egy az AEKI-ben (Magyarország) gyártott képdigitali
zálón [51 keresztül átküldve IBM-PC tárolta. Ez az egység 
a nyomsűrűséget és a nyomátmérő-eloszlást határozta 
meg. Ez utóbbi szolgált az igazi és a háttér nyomok meg
különböztetésére .

Az LR-115 dozimétereket egy másik eljárással is kiérté
kelték. Ez ugró-szikra-számláló rendszer. Meg kell itt emlí
tenünk, hogy az ilyen műszerek megbízható és hatásos 
eszközei a radon-mérési programoknak. A 12,5 pm vastag 
LR-115 filmre kapcsolt feszültségtől is függ a detektált 
nyomok száma. Ezt a függvényt mutatja a 4. ábra. Ezen az 
ábrán az eredményeinket a [6] hivatkozásban bemutatott 
adatokkal összehasonlítva közöljük. A műszer legjobb 
működéséhez tartozó plató körülbelül 16 %-nál található.

4. ábra. A szikra-számláló platója.

Alkalmazott feszültség
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Eredmények és következtetések

A mért átlagos radonkoncentrációkat, amiket a háztar
tási felhasználású földgázban találtak Venezuela külön
böző helységeiben, az alábbi táblázat foglalja össze:

Gáz-szállító cég neve helység radonkoncentráció
(Bq/m3)

Gas Barquisimeto Barquisimeto 3
Latin Gas Caracas 21
Tauro Gas El Hatillo 11
Faroad Los Teques 17
Digas Baruta 3
Camping Gas Cumana < alsó detektálási küszöb
Gas Merida Merida 54

Tudjuk, hogy ezek az eredmények több nem kontrol
lálható faktortól is függenek, mint például a tárolási és a 
szállítási idő. A legkiemelkedőbb értéket -  54 Bq/m3 -  Me- 
ridában találták, ami azzal a ténnyel magyarázható, hogy a 
gázmező közel van a városhoz, ezért a szállítási idő egyér
telműen kisebb. Az ellenkezője derült ki Cumanában, ahol 
a radonkoncentráció a detektálási küszöb (1 Bq/m3) alatt 
volt. Ez azzal magyarázható, hogy a gázt nagyobb palac
kokban szállítják, és a felhasználók egyszerre 2-3 palackot 
is tartanak tartalékban, így mielőtt a ház saját gáz-hálóza
tába kerül a földgáz, hosszabb idő telik el. Cumana és a 
szomszédos területek még nincsenek gázvezetékkel ellát
va, így a gáz szállítása országutakon történik teherautóval, 
és ez is hosszabbítja az elszállítási időt.

Az 1. á b r á n  a különböző tartományokban mért ra
donkoncentrációt mutattuk be. A négyszögekben lévő 
számok a teljes radonkoncentráció regionális átlagát mu
tatják. A körökben lévő számok a gázpalackban lévő 
radonkoncentrációt mutatják közvetlenül a házi gázcső
vezetékbe kötés előtt. Mivel a szállítási időnek bizonyta
lansága van, sokkal több mérés és több befolyásoló para-

Ez érthetővé teszi Kovács Ilona, csornai tanárnő tanítványainak fel
fedezését. Nekik feltűnt, hogy egy alkalommal a Hunyadi János Gimná
ziumban az emeleten nagyobb volt a radonkoncentráció, mint a föld
szinten. Megtalálták a magyarázatot: az emeleten hegesztő szerelők 
dolgoztak palackos butángázzal.

méter értéke szükséges ennél megbízhatóbb becslések
hez. Ezeken a jelen munka továbbfejlesztéseként dolgo
zunk. Korábbi mérések a venezuelai lakások átlagos ra
donkoncentrációját 36 Bq/m3-nek becsülték, és ennek a 
háztartási gázból eredő járulékát 30 %-nak, azaz nem 
elhanyagolhatónak mondták. Feltételezve, hogy 1 Bq/m3 
radonkoncentráció 0,05 mSv/év effektiv dózisegyenérté
ket jelent, azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a föld
gáz járuléka az éves dózisegyenértékhez körülbelül 
0,5 mSv/év. Következésképpen a lakosság sugárterhelé
sének a háztartási gázból származó járuléka nem jelentős. 
Sőt, ezek a mért értékek csak egy felső becslést adnak, 
mert nem veszik számba a radonmagok felezési idejét.

Magyarországra vonatkozó mérések

A városi hálózati gáz radonkoncentrációját megmértük 
Budapest belvárosában is. Az eredmények következő ér
téktartományba estek:’ 88-135 Bq/m3. További mérése
ket tervezünk.

Köszönetnyilvánítás
Ezen munkát támogatta a venezuelai Cousejo Nációnál paro la investi- 
gacion cierefica y technologica az MPS-CONCIT RP VII 260076 projekt
szám alatt. A szerzők köszönik Marx György támogatását és Horváth 
Ákos közreműködését az Eötvös Egyetem Atomfizikai Tanszékén.
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MEGEMLÉKEZÉS

Ötven esztendővel ezelőtt, 1944. január 2-án az ország fizikai és etikai katasztrófája miatt megrendülve tá
vozott evilágból

ORTVAY RUDOLF,
aki magyar földbe ültette a statisztikus fizikát és a kvantummechanikát. Egyetemi tanárként nagy szerepe 
volt Lánczos Kornél és József Attila, Gombás Pál és Neugebauer Tibor pályára állításában. A leghidegebb 
években is ő fűzte hazájához a messzirevetődött marslakók nagy generációját.
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A KÍSÉRLETI f iz ik u s  k a l v a r ia ja
Bay Zoltán professzori pályakezdése Szegeden

-  „Tapasztalatai szerint Európában és Amerikában bár
mely egyetem legtehetségesebb fizikus hallgatói inkább elmé
leti kutatók szeretnének lenni s ritka az, aki úgy dönt, hogy 
kísérleti fizikusként csinál karriert”- állapította meg Telegdi 
Bálint a kísérleti fizika dicséretéről írt, s a lap 1993- októberi 
számában megjelent tanulmányában. A Fizikai Szemle azt 
követő egész számát egy kiemelkedő kísérleti fizikus, Bay 
Zoltán emlékének szentelte. A témakörhöz is érdekes adalé
kokat tartalmazott az a válogatás, amelyet az összeállításban 
„Bay Zoltán levelezése fizikusokkal és fizikáról” címmel tet
tem közzé.

Bay Zoltánná adományozásával olyan újabb doku
mentum jutott a Bay Zoltán Archívum birtokába, amely je
lentősen gazdagítja a nagy fizikus pályájára és általánosab
ban a magyar tudomány műhelytitkaira vonatkozó hiteles 
történelmi ismereteinket. A kérdéses dokumentum az a le
vél, amelyet Bay Zoltán a szegedi tudományegyetemről írt 
1932. április 16-án Somody Pálnak pályakezdése kálváriájá
ról. Somody Pál ezt a levelet 1993. szeptember 14-én küldte 
el Bay Zoltánnénak a szegedi Bay Zoltán Intézet megnyitása 
kapcsán. Ezúton szabadjon köszönetét mondani Bay Zoltán
nénak fáradhatatlan gyűjtőmunkájáért és nekünk nyújtott 
segítségéért.

Az alábbiakban betűhív átírásban adjuk közre Bay Zoltán 
levelét és facsimile formában az eredeti dokumentum első 
és utolsó oldalát.

Befejezésként ide kívánkozik az, amit Bay Zoltán Nobel- 
díjas tudóstársa, Békésy György írt, amely a levélben meg
örökített történeti példa általánosításának is tekinthető, és 
amelynek a két újabb magyar származású Nobel-díjas ténye 
különös időszerűséget ad:

-  „Ha valaki Magyarország határain kívül utazik és 
magyar kiejtéséről felismerik, sokan megkérdezik: hogyan 
lehetséges az, hogy egy olyan kis ország, mint Magyaror
szág, annyi nemzetközileg elismert tudóst adott a világ
nak” -  idézte föl Békésy György önéletrajzi jegyzeteiben, 
aki ebben adta meg a tény egyik döntő magyarázatát. -  
„Mikor Svájcban éltem, ott minden csendes, biztos és nyu
godt volt, a z életben maradás nem jelentett problémát. 
Magyarországon más a világ, a z  élet állandó küzdelmet 
jelentett szinte mindenért, de a küzdelem nem jelentett 
pusztulást. Egyszer elveszítettük, másszor megnyertük, de 
mindig életben maradtunk. Nem jelentett véget, legalább 
az én esetemben nem. A z embernek szüksége van ilyen 
erőpróbára, és ez Magyarország egész történelme folya
mán megvolt...”

Bay Zoltán pályája és példája szemléletesen igazolja ezt. 
Személyében a kísérleti fizikus a küzdő emberrel párosult: 
„Az élet erősebb”. A levél megírását követően még kerek hat 
évtizedig alkotott, és felküzdötte magát: a radarcsillagászat 
megalapítója és fényre szabott méter atyja lett.

De Bay Zoltán, Békésy György és más magyar származá
sú Nobel-díjasok és a többi „alapító atya” példája általáno
sabb igazságra is tanít. Kísérletező, újat alkotó tudósnak len
ni, általánosabban úttörőnek, kezdeményezőnek lenni a tu
domány határain belül és kívül, Magyarország határain belül 
és kívül egyaránt küzdelmet jelent. Legjobb tudósaink és 
művészeink egybehangzóan tanúsítják és tanítják, hogy mi a 
mi dolgunk hát e világon: Küzdni erőnk szerint a legnemes- 
bekért!

Nagy Ferenc, 
OMIKK

Szeged 1932. ápr. 16.
Drága jó Palikám,
azt sem tudom, hány leveledre lesz ez most válasz, 

mert Te jó fiú voltál és írtál nekem akkor is, ha nem kap
tál választ és én, mint majd látni fogod az alábbiakból, 
bizony sok mindenféle mással voltam elfoglalva és azért 
lett olyan egyoldalú köztünk a levelezés.

Tudod, hogy a szegény jó Anyukám betegsége és ha
lála mennyire foglalkoztatott, nemcsak gondolatban, 
hanem sok utazással és intézkedéssel is. Ez még most is 
olyan téma, amiről nem szeretek írni, hát hagyjuk.

Karácsony körül már nagyban készülődtünk az eskü
vőre. Leveledből látom, hogy az esküvőnkről milyen 
pontos hírszolgálatod volt, én sem írhattam volna meg 
jobban a mi szép esküvőnket. Az esketést Ravasz elvállal
ta családi és egyéb ismeretségekre való tekintettel, de 
tényleg nagyon nem odavaló beszédet mondott. Az eskü
vő után odahaza volt vacsora a legszűkebb családi kör
ben, az otthonvalókon kívül csak Erzsikéék és a tanuk 
voltak ott, emiatt utóbb voltak is némi neheztelések, de 
azok lassanként el is simultak. Aztán elmentünk Bécsbe 
nászútra és 10 napig voltunk ottan, szívesen mentünk 
volna Párizsba is, de a valutanehézségek most megaka

dályoznak ilyesmit. Az idő nagyon jól telt, aztán pár napi 
Pesten tartózkodás után haza jöttünk Szegedre, hol 
Anyuka és Apuka közben már berendezték a mi igazán 
csudaszép lakásunkat. Majd meg fogod látni, milyen 
remek lakásunk van, Apuka gavallérosan egy egész va
gyont szánt rá, de nem is igen van párja Szegeden. A bú
torok Lingeltől valók s az utolsó darabig (függönyök, 
szőnyegek stb) harmonikusan vannak összeválogatva, 
ami viszont legnagyobbrészt az Ila ízlését dicséri. Ezt 
látni kell, erről úgyis hiába írok bővebben.

Arról írnom sem kell, hogy milyen jól érezzük magun
kat. Még nem viziteltünk sehol, Húsvétkor Pesten vol
tunk, most pedig itt van nálunk Anyuka, aki szintén fog 
majd írni e levélben.

És most ezek után a jó és kedves dolgok után hadd 
írjak egy kicsit Szegedről és a szegedi egyetemről, egy kis 
kultúrképet is szolgáltatva. Azt Te tudod, Palikám, hogy 
én az itteni kinevezésemet sose tekintettem egy végállo
másnak, hanem dolgozni akarok és fogok is továbbra is, 
és most hallgasd meg, amik itt történnek.

Én először Claude-ékre gondoltam és szinte meg is 
állapodtam velük, hogy ők nekem itt laboratóriumot ren
deznek be, amikor közbejött egy kedvezőbb fordulat, a
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Rockefeller tárgyalások, amiket még itthoniéted alkalmá
val kezdtünk, valóra váltak és kaptunk 800 ezer P.-t, ami
ből rám 30 esett. Ez az alapfelszerelésre, azonkívül van 
évi pénzünk, amiből reám 4 ezer esik. Tehát egy nagyon 
kedvező helyzet, ha...

Nekiláttam, hogy hogyan lehet ezt a pénzt a legjobban 
foglalkoztatni és találtam az egyetemi épületekben 4 üres 
helyiséget, ahonnan egy intézet épen kiköltözött és el
intéztem úgy a rektorral, mint a minisztériummal, hogy 
én ezekbe a helyiségekbe beköltözhetem. A műszereket 
megvásároltam és meg is kezdtük a munkát, kerítettem 
Pestről egy kitűnő fiatalembert, akit az évi pénzből fize
tek, van mechanikusom is. Te láttad azokat az eszközö
ket, amikkel Berlinben dolgoztam, mondhatom, hogy itt 
ugyanúgy, némely tekintetben jobban is fel vagyok sze
relve. -  Mikor az igen tisztelt kollegáim ezt meglátták, 
megindult egy nagy hajsza ellenem. Azt mondták, az 
állam milliós költségekkel itt két kísérleti fizikai intézetet 
csinált és én most ezeknek konkurrenciát csinálok. A dé
kánom feljelentett a tanácsnál, hogy én összejátszva a 
gazd. hív. igazgatójával, 6000 P.-t elköltöttem az egyetem 
pénzéből, rajtacsaptak a gazd. hiv.-on és átvizsgálták a 
könyveket s mondanom sem kell, hogy egy fillért sem 
találtak. De közben elterjesztették a hírét az én „szabály- 
talanság”-aimnak. Aztán kikezdték a tanársegédemet, az
az hogy azt, hogy én neki a Rockefeller pénzből fizetést 
adok és hogy én olyan helyiségekben dolgozom, melyek 
nem az enyémek („Kolozsvárt sem volt az elméleti fizi
kusnak intézete!!”) s hogy ezeknek a fűtése az államnak 
pénzébe kerül (központi fűtés van az épületben!) stb. 
nem is igen tudnám azt a sok kifogást előszámlálni. Sze

rencsére Szily mindenféle bajból kisegít, de épen ez az, 
ami még jobban feldühíti őket és nem tudják megérteni, 
hogy van az, hogy egy kis ny. rk. tanár az 6 összes ostro
maikat kibírja. -  Az összes nehézségek dacára a labor 
mégis csak megvan, sőt működik, de engem mindezek a 
dolgok nagyon igénybe vesznek és elkeserítenek, úgy 
látszik mindaddig, míg nem lesz nekem is olyan rinoce- 
roszbóröm, mint nekik, mely mindent elvisel. De már 
voltam azon a ponton is, hogy megyek Claude-ékhoz és 
itt hagyom a társaságot. Van itt egy pár orvosprofesszor, 
akikkel nagyon jól kijövök, az egyiknek a rákkutatásai
ban segítek, ami fizikai rész van a dologban. A színváltó 
csövekkel egyelőre még nem tudok foglalkozni, mert 
Fröhlich, akinek közös megállapodás szerint a folyékony 
levegőgép jutott, mindezideig nem rendelte meg. Kár volt 
hangsúlyoznom, hogy nekem sürgősen volna szükséges. 
Az is egy bűnöm, hogy „zsidóbarát” vagyok, azaz jóban 
vagyok Riesz és Haár prof.-okkal, akiknek az intelligen
ciájának és műveltségének elismeréssel adózom.

Hát szóval mostmár látod, hogy miért nem írtam én 
Neked.

Most még azt szeretném megtudni Tőled, hogy mit 
gondolnál a jövő évre vonatkozólag? B. G. úgy látszik 
nem akarja exponálni magát. írd meg, hogy volna e ked
ved jövőre Szegedre jönni. Mi nagyon szeretnénk és ha 
akarod, most kellene megindulni és jó volna, ha ezeset- 
ben Te már a tavasszal hazajönnél. írj erről, Palikám, ne
hogy elkéssünk a dolgokkal.

Leveledet várja és a viszontlátásig szeretettel csókol 
barátod

Zoltán
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PETZVAL ÉLETÉNEK ELSŐ HÚSZ ÉVE A SZEPESSÉGBEN
Konkoly Péter

Szlovák Műszaki Múzeum, Kassa

A lengyelországi belviszályok idején, melyek az ország 
első felosztásához vezettek, Ausztria 1771-ben elfoglalta 
azokat a szepességi városokat -  köztük Szepesbélát is 
amelyeket 1412-ben zálogba adtak Lengyelországnak. 
Ezeket a városokat 1772-ben ismét Magyarországhoz csa
tolták. Mária Terézia megerősítette a városok addigi ki
váltságait, jogait és hatáskörét az önkormányzat és a bí
ráskodás terén, azaz függetlenségüket a megyei hivata
loktól. Létrejött a tizenhat szepességi város közössége, 
melynek különleges helyzete volt Magyarország keretein 
belül egészen 1848-ig. Magyarország megyéi között a 
legvonzóbb éppen Szepes megye volt, s ezen belül -  Igló 
és Lőcse mellett -  mindig is jelentős szerep jutott Szepes- 
bélának, az erős és gazdasági szempontból befolyásos 
városnak.

A 18. század végén a város lakosainak száma megközelítőleg 2500 
volt. 1799. április 20-án itt foglalta el az evangélikus egyház iskolájának 
tanítói állását Petzval Jozef Maximilian édesapja, Petzval Ján Fridrich 
(eredeti nevén Pecival Ján Kftitel, aki 1775. július 4-én született a lodé- 
nicei tanító, Pecival Frantisek és Rosalie nevű felesége fiaként). 1669. 
április 26-án rombolták le azt a fából készült építményt, melynek he
lyén 1705-ben fejezték be az egyházi iskola és a tanítói lakás új kőépü
letét. Az iskola felsőbb osztályaiban a következő tárgyakat oktatták: hit
tan, olvasási és írásgyakorlatok (anyanyelven és magyarul), helyesírás, 
szépírás, latin, földrajz, történelem (hazai és világtörténelem), termé
szetrajz, technológia és gazdaságtan, antropológia és pszichológia.

Petzval Ján Fridrich rendkívüli tehetséggel megáldott, érdekes em
ber volt. A környéken nemcsak kitűnő zenészként és zeneszerzőként 
ismerték, hanem kiváló mechanikus és kissé különc ember hírében állt. 
1810-ig maradt Szepesbélán tanítóként és mint a helyi plébániatemp
lom orgonistája. Miután letelepedési jogot szerzett Szepesbélán (1800. 
augusztus 7.), majd megkapta a myslicei kamarabirtok elbocsátó leve
lét, 1801. február 16-án a helyi lakosság közmegelégedésére feleségül 
vette a Szepesbéláról származó Kreutzman Zsuzsannát, akivel már 
1800-ban megtartott eljegyzésük óta élettársi viszonyban élt. A kapcso
latukból házasságon kívüli gyermekként született fiuk (1800. november 
10-én) Gustáv Adolf1803. november 18-án meghalt. Később Szepesbé
lán még három fiuk, Késmárkon pedig három lányuk született.

Petzval Nestor Aemilianus -  a legidősebb fiú -  1804. január 10-én, a 
középső Petzval Jozef Maximilián 1807. január 6-án, a legfiatalabb 
Petzval Oto Baltazár 1809. január 6-án született. Az első törvényesen 
született fiú Nestor 1806. február 20-án meghalt. Néhány életrajzíró 
említ még egy János nevű fiút is, aki állítólag 1811-ben született. Azon
ban ilyen nevű fiúk Petzvaléknak nem született.

Petzval az elemi iskolát Késmárkon végezte el, ahova a család 1810- 
ben költözött. 1819. október 1-jén a Petzval család Késmárkról Lőcsére 
települt át, miután az apának összetűzése volt a templomi torony őrével 
-  Pavlícek úrral. Petzval Ján Fridrich különc természeténél fogva oly 
„eredeti" módon oldotta meg az ellentétet, hogy a templomot újra fel 
kellett szentelni, s természetesen megfosztották őt az addig betöltött 
karnagyi tisztségétől. Ezután Lőcsén élt feleségével és két lányával 
egészen 1852-ben bekövetkezett haláláig, ahol a templom karnagya
ként és városi földmérőként dolgozott.

Az ifjú Jozef Maximilián Késmárkon elért elemi isko
lai eredményeit mindezideig nem sikerült feltárnunk. 
Teljes bizonyossággal állíthatjuk viszont, hogy nagyon 
kedvelte a latint (abban a korban ez volt a magyar értel
miség nyelve) s a hittant. A nyolc évfolyamtárs között az

Elhangzott a Petzval József (1807-1891) emlékülésen, Budapesten, 
1991. október 17-én.

első helyen végzett. Később, a lőcsei gimnáziumban is 
hasonló eredményeket ért el. Csak a magyar nyelv oko
zott neki némi problémát. Az 1819-es 1820-ik tanévben 
a negyedik algimnáziumba hittanból a 2-ik, latinból a
3-ik és magyar nyelvből pedig a 21-ik helyezést érte el 
az osztályban. Hasonlóképpen 1822-ben a főgimnázium 
második évfolyamában a hittanból a harmadik helye
zést, latinból a 6-ik helyezést, magyar nyelvből pedig a 
14-ik helyezést érte el. Az akkori törvények szerint a 
gimnázium hatodik osztályával ért véget a középiskolai 
oktatás.

Életének ebből a szakaszából vitatott az a kérdés, 
hogy az ifjú gimnazista Petzval Jozef Maximilián való
ban olyan gyenge tanuló volt-e matematikából Lőcsére 
érkezése után. A lőcsei levéltári anyagok legújabb kuta
tásai azt igazolják, hogy a városban folytatott tanulmá
nyai során Petzval Jozef Maximilián mindvégig kitűnő 
eredményeket ért el matematikából, míg ezzel szemben 
gyengébb volt magyar nyelvből. Állításaink igazolásá
nak alapjául szolgálhatnak az Állami Levéltár lőcsei ki- 
rendeltségén elhelyezett bizonyítványmásolatok. Ezzel 
összefüggésben mindjárt eszünkbe jut, hogy bizonyára 
igaz és megalapozott az az ismert történet, mely szerint 
a nyári szünetben Hauser „Analytische Abhandlung 
über die Elemente der Mathematik” (A mathematika 
elemeinek analytikai tárgyalása) című könyvét tanulmá
nyozta, s ezután a gyenge tanulóból egycsapásra kitűnő 
tanulóvá vált. Talán ez az esemény váltotta ki benne a 
matematika iránti igazi érdeklődést. Petzval Jozef Maxi
milián határozottan nagy haladást ért el gimnáziumi 
tanulmányai során a matematika területén, s amikor 
1823-ban Kassára ment, hogy tanulmányait folytathassa, 
már egyaránt jártas volt a matematikai analízis területén 
és a latin nyelvben. Továbbá jól ismerte a klasszikus 
irodalmat és tökéletességre törekedett a stilisztikában is. 
Az anyanyelven és a latinon kívül akkor már jól beszélt 
magyarul, németül és csehül. Édesapja hathatós segítsé
gével kedvezően haladt a francia és az angol nyelv ta
nulásában is.

Szabad idejében az ifjú Petzval Jozef Maximilián a csa
lád többi tagjával együtt gyakran túrázott a közeli Magas- 
Tátrában, sőt atlétikával is foglalkozott.

Középiskolai tanulmányai befejeztével elhatározta, 
hogy a budapesti egyetem mérnöki karának -  Institu- 
tum Geometrikum -  hallgatója lesz. Ám aki egyetemi 
hallgató szeretett volna lenni, annak előbb el kellett vé
geznie a kétéves líceumot, vagyis a főiskolai előkészí
tőt. Líceumi tanulmányait sikerrel abszolválta az 1823- 
1825-ös években Kassán. Ezen tanulmányai során nagy 
hatással volt rá a matematikát és bölcsészetet tanító 
Barlai, valamint a kitűnő latinsággal történelmet oktató 
Magyar tanár úr.

A líceumi tanulmányok befejezése után Petzval Jozef 
Maximilián egy évig nevelősködött az Almássy grófoknál
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a Heves megyei Zsadányban, ahol a havi 30 aranyon kí
vül megfelelő társadalmi látókörre tett szert. Ez utóbbi 
megfizethetetlen értéket jelentett és feltétlenül szükséges 
volt a fiatal tehetséges és ambiciózus férfi számára. 

1826-ban utazott Petzval Budapestre.

A Petzval Emlékmúzeum Szepesbélán
Petzval Maximilián Jozefre a század elején szülőváro

sában, Szepesbélán csak egyetlen márványtábla -  a znoj- 
mói származású Theodor Charlemont alkotása -  emlé
keztetett, amelyet 1909. augusztus 8-án lepleztek le az 
ütött-kopott iskola falán. Az emléktábla méltó helyére, a 
Petzval Emlékmúzeum előcsarnokába került.

Petzval szepesbélai szülőházában lévő emlékmúzeum 
berendezésének ötletét azon helybeli lelkes támogatók 
tevékenysége adta, akik 1961. július 8-án megalapították 
a „Petzval Jozef Maximilián szepesbélai emlékszobájának 
létesítését előkészítő bizottságot”. A műemlék- és termé
szetvédelmi felügyelőség kerületi részlege Eperjesen fel
újította Petzval szülőházát és a kitűzött célnak megfelelő
en át is alakította. 1964. július 2-án adták át a nagyközön
ségnek a Petzval Emlékmúzeumot Szepesbélán. Az intéz
mény a Kassai Műszaki Múzeum első kihelyezett részle
geként jött létre.

A múzeum alapítóinak, létrehozóinak célkitűzése az 
volt, hogy ebben az intézményben összpontosítsanak 
minden Petzval életére vonatkozó anyagot, s hogy a 
fényképészeti technika fejlődését bemutató állandó kiállí
táson kívül -  itt külön hangsúlyt kap Petzval és munkás
sága, főleg az optika területén -  a napjaink fényképésze
tét bemutató időszaki kiállításokat is rendezzenek, feltár
va annak számos változatát (például a fényképészet mint 
a valóságlátás technikája, a fénykép mint művészeti alko
tás, dokumentum, riportkép stb.).

A múzeum céljainak megfelelően átalakított épületben 
elhelyezett kiállítás tervezetét Skopec Rudolf professzor, a 
prágai Nemzeti Műszaki Múzeum munkatársa dolgozta 
ki. Tíz évi működés után 1974-ben átrendezték a múzeu
mot mai formájára, alapul ismét a Skopec Rudolf pro
fesszor által kidolgozott tervezet szolgált, melynek elké
szítésében Danco Július, a szepesbélai Petzval Emlékmú
zeum vezetője, a Kassai Műszaki Múzeum munkatársa 
nyújtott segítséget. Az általuk kidolgozott tervezet alapján 
a látogató hat helyiségben fokozatosan megismerkedhet 
a kiállítási tárgyak által szemléltetett tematikus egysé
gekkel:
-  A fényképezés, az optikai ábrázolás előzményei;
-  A fényképezés technikájának feltalálása, a dagerrotípia 

alkalmazásának kezdeti szakasza; Dokumentumok 
Petzval életéről, tudományos tevékenységéről;

-  Petzval tudományos munkássága és annak visszhangja 
a nagyvilágban és a korszerű optikában.

A bejáratnál helyezték el Petzval életrajzi adatait. Tartal
mukban megfelelnek az eddigi kutatások eredményeinek.

A megtekinthető értékesebb dokumentumok közül 
megemlítek legalább néhányat:
-  Voigtlánder-féle fémből készült dagerrotip berendezés 

a Petzval által 1840-ben készített objektívvei;
-  Dagerrotípiával készült különféle arcképek;

-  A sötétkamra makettjai -  úgynevezett camera obscura;
-  A fényképezés kezdeti szakaszában végzett kísérlete

ket és elért eredményeket bemutató fakszimilék.
A levéltári anyagokból elsősorban a következőket sze
retném megemlíteni:
-  Szepesbélán 1783-1872 között polgárjogot nyert sze

mélyek anyakönyve;
-  Lodénice község anyakönyvének fotókópiája a brünni 

Állami Levéltárból;
-  Petzval Ján Fridrich úr 1800. május 13-án kelt kérelme 

Szepesbéla királyi város szenátusához, melyben a ho
nosság és a polgárjog elnyerését tanúsító hivatalos 
igazolás kiadását kéri;

-  Dr. Erményi 1903. május 4-én Bécsben kelt s MUDr. 
Greisinger Michalnak Szepesbélára címzett levele, 
melyben arról tájékoztatja a címzettet, hogy a magyar 
közélet képviselői nem tanúsítanak érdeklődést Petz
val személye és tudományos munkássága iránt.

Külön tárlókban helyezték el azokat a kiállítási tárgyakat, 
amelyek jelentős fényképészek, illetve optikusok nevé
hez fűződnek:
-  Divald Karol a 19. században alkotó eperjesi fényké

pész hagyatékából származó utazási fényképezőgépek;
-  a 20. század első negyedéből származó fényképészeti 

műszerek, kamerák és egyéb segédeszközök Szamos- 
sy Ferenc kassai fényképész hagyatékából, valamint 
Skopec Rudolf (1913-1975) az ismert prágai fénykép
történész hagyatékából.

1966-ban Petzval halálának 75. évfordulója alkalmából 
leleplezték az emlékmúzeum épülete előtt a tudós mell
szobrát, Löffler Béla kassai szobrászművész alkotását.

A Szepesbélai Petzval Emlékmúzeum látogatottsága ar
ról tanúskodik, hogy a múzeum megnyitása kellő vissz
hangra talált mind a hazai, mind pedig a külföldi érdek
lődők körében. Megnyitása óta évente átlag 8 000 látoga
tója van, az időszaki kiállításoknak pedig (amelyekből 
évente átlag hetet rendeznek, többnyire a Képzőművé
szek Szövetségével, a Szlovák Fényképészek Szövetségé
vel és a Népi Művészeti Iskolával karöltve) évente 10000 
látogatója.

1991- szeptember 16-án és 17-én a Kassai Szlovák 
Műszaki Múzeum, a pozsonyi Szlovák Tudományos 
Akadémia, a Csehszlovák Matematikusok és Fizikusok 
Szövetsége, valamint Szepesbéla városa tudományos ta
nácskozást rendezett Petzval halálának 100. évfordulója 
alkalmából a szepesbélai emlékmúzeum épületében. A 
tudományos tanácskozás a Szlovák Köztársaság Kultu
rális Minisztériuma védnöksége alatt zajlott. A tanács
kozáson részt vevő hazai és külföldi vendégek kutatá
saikkal új, sok esetben eddig ismeretlen összefüggése
ket és tényeket tártak fel Petzval életéből. Közülük leg
alább Pb Dr. Chalupeczky Ivan úr nevét szeretném 
megemlíteni, aki a Lőcsei Állami Levéltár tudományos 
munkatársa, s az előadásom bevezetőjének kidolgozá
sához szükséges adatokat részben az általa feltárt isme
retekből merítettem.

Az eltelt idő igazolta, hogy a Petzval Emlékmúzeum 
megnyitása helyes és indokolt cselekedet volt, mely kife
jezi Petzval Jozef Maximilián személye és munkássága 
iránt mutatott tiszteletünket és megbecsülésünket.
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DOKUMENTUM

HELYÜNK EURÓPÁBAN
Fizika az Európai Unió országaiban a nyolcvanas években

Ez a nemrég elkészült felmérés a fizikai alapkutatások 
helyzetét és eredményességét vizsgálta az európai közös
ség országaiban és Magyarországon. A részletes tudo- 
mánymetriai elemzést a holland Természettudományi 
Kutatási Alap (FŐM) és a magyar Tudományos Akadé
mia Braun Tibor vezette Informatikai és Tudománymet- 
riai Kutatócsoportja közösen végezték. A kutatók össze
sen 13 ország -  az európai közösség országai Luxem
burg kivételével (amelynek nincs értékelhető aktivitása), 
valamint Svédország és Magyarország -  tudományos 
publikációs tevékenységét és azok idézettségét vizsgálták 
az 1980-1989 időszakban. A részletes eredményeket a 
„Physics in the European Union in the ’80s” címmel 
megjelent kiadvány tartalmazza.

A felmérés a fizikán belül 9 témacsoportban végezte el 
a vizsgálatokat, amelyek a PACS (Physics and Astrono
my Classification Scheme) osztályozásnak felel meg. A 
felmérés „ bibliometriai indikátorok” segítségével történt, 
amelyek a tudományos publikációs tevékenység mennyi
ségére és minőségére nézve adnak felvilágosítást. Előre 
kell bocsátani, hogy minden ilyen típusú vizsgálatban 
van némi önkényesség, mivel a tudományos teljesítmény 
objektív mérésére nem létezik egyértelműen definiált 
módszer. Azt is hangsúlyozni kell, hogy a vizsgálatok 
megbízhatósága természetszerűleg függ a használt adat
bázis pontosságától. A magyar fizikusok külföldi intézet
ből datált publikációit természetesen nem vették figye
lembe.

Egy ország publikációs tevékenységét legjobban a vi
lágban publikált tanulmányok számának az adott or
szágra eső hányada jellemzi. Ez a hányad szakterüle
tenként különböző lehet, azért a szakterület, illetve a 
teljes tevékenységre vonatkozó mutatók hányadosa az 
aktivitási index (AI) azt jelzi, hogy azon a területen a 
vizsgált ország kutatási (publikációs) tevékenysége a 
világ átlagához hogyan viszonyul.

A publikációk minőségével erős korrelációban van a 
cikkekre eső hivatkozások száma. Az összes publikációk
ra vonatkozóan definiálható az  átlagos idézettség. Az 
illető országra vonatkozó átlagos idézettséget az európai 
országok publikációira vonatkozó átlagos idézettséghez 
viszonyítva definiálható a relatív idézettség, amely már 
nemzetközi összehasonlítást is lehetővé tesz.

Szokás még definiálni a kiemelkedően idézett cikk 
fogalmát, amely egy bizonyos időtartamra vonatkoztatva 
egy bizonyos idézettségi számértéket jelentősen megha
lad. Ezekben a vizsgálatokban kiemelkedő mértékben 
idézettnek tekintettek egy publikációt, amelynél a közlés 
évében és az azt követő két évben az összes idézetek, szá
ma elérte vagy meghaladta az adott országra jellemző

átlagos idézettség tízszeresét. Nyilvánvaló módon a ki
emelkedően idézett publikációk az összes publikációnak 
csak igen kis töredékét teszik ki, ez a hányad azonban 
szintén jellemző a vizsgált populáció publikációs tevé
kenységének szakmai színvonalára, kutatómunkájának 
„minőségére”. > >

A módszertani ismertetés helyett az olvasó természete
sen inkább arra kíváncsi, hogyan szerepel Magyarország 
ebben az európai összehasonlításban. Az összes szakte
rületet összesítve a publikációs tevékenység terén hazánk 
a tizedik helyet foglalja el, megelőzve Görögországot, 
Portugáliát és Írországot. Az átlagos idézettség terén or
szágunk már csak Portugáliát előzi meg. Ugyanakkor a * 
kiemelkedően idézett publikációk arányát tekintve Ma
gyarország feljön a nyolcadik helyre (0,25 %), maga 
mögé utasítva Olaszországot, Belgiumot, Portugáliát, 
Spanyolországot és Írországot.

A magyar kutatók publikációs tevékenységére a szé
leskörű nemzetközi együttműködés jellemző. Ennek kö
szönhető, hogy olyan területeken is eredményesen dol
goztak (például részecskefizika, űrkutatás), ahol itthon 
nem állnak, rendelkezésre nemzetközi színvonalú kuta
tási eszközök és nagyberendezések. Viszont egyes terüle
teken mutatkozó csökkenés annak tulajdonítható, hogy 
mind több magyar kutató dolgozik külföldön, és cikkét 
idegen intézetből datálja.

A következő fordításban közöljük a tanulmány Ma
gyarországgal foglalkozó fejezetét. Ebből látható, hogy a 
magyar fizikai kutatások színvonala a nyugateurópai 
országok mércéjével mérve is elfogadható, egyes területe
ken pedig a teljesítmények nagyon jónak mondhatók.
Nincs ok azonban a megelégedésre, mivel a kutatási te
vékenység különböző mutatói a vizsgált évtized második 
felében csökkenő tendenciát mutatnak. Előzetes becslések 
szerint ez a tendencia a 90-es években is folytatódni 
látszik; ennek oka feltehetően a tudományos kutatásra 
fordított összegek elmúlt években tapasztalható látványos 
csökkenése.

Bencze Gyula

A tanulmányozott 13 európai ország közt Magyaror
szág a 10. helyet foglalja el a publikált fizikai tárgyéi ta
nulmányokat tekintve. (Ez a világtermék 0,3 %-a.) A ma
gyar publikációk száma gyorsan emelkedett 1980-84-ről 
1985-1989-re. (48 % növekedés, miközben az európai 
publikációszám 16 %-kal, a világ publikációszáma 13 %- 
kai nőtt.) A magyar fizikai publikációk hivatkozási hatása

Magyarország
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MAGYARORSZÁG HELYE EURÓPÁBAN

Relatív idézettség Országsorrend Világrészesedés
80-84 85-89 80-84 85-89 80-84 85-89

0 Általános fizika 0,50 0,66 13 10 0,28 % 0,62%
1 Részecskefizika 1,70 0,30 1 13 0,33 % 0,32 %
2 Magfizika 0,67 0,61 9 12 0,38 % 0,50 %
3 Atom- és molekulafizika 0,51 0,52 12 12 0,31 % 0,39 %
\  Fenomenológia és alkalmazott fizika 0,50 0,43 12 13 0,17% 0,19%
5 Folyadékok, plazmák, kisülések 0,65 0,22 11 13 0,10% 0,14 %
6 Kondenzált anyag (szerkezet, mechanikai, termikus tulajdonoságok) 0,57 0,37 11 12 0,31 % 0,40 %
7 Kondenzált anyag (elektromos, mágneses, optikai tulajdonságok) 0,52 0,45 10 12 0,30 % 0,32 %
8 Interdiszliplináris 0,72 0,59 7 11 0,41 % 0,50 %
9 Geofizika, csillagászat, asztrofizika 0,34 0,82 13 8 0,16 % 0,28 %

Teljes fizika 0,68 0,52 10 12 0,28 % 0,37%

csökken: Magyarország 1980-1984 közt a 10., 1985-1989 
közt a 12. helyet foglalta el a relatív hivatkozáshányad 
tekintetében. Külföldi társszerzőkkel írt publikációk szá
ma 33 %-ról 39 %-ra emelkedett. Az első táblázat Magyar- 
ország európai átlaghoz viszonyított relatív idézettségét 
tünteti fel, a két ötéves periódusban. Megadja, hogy Ma
gyarország hányadik helyet foglalja el a 13 európai or
szág mezőnyében, és hogy a Magyarországról datált pub
likációk a világ hasonló szakterületen kifejtett publiká
ciós tevékenységének mekkora részesedését (hány száza
lékát) teszik ki.

Az 1985-1989 periódusban Magyarország megerősítet
te helyezését a geofizikában-csillagászatban-asztrofizi- 
kában, ami mind a világrészesedésben és a hivatkozott
ság jelentős emelkedésében megmutatkozott. Viszonylag 
gyenge Magyarország a folyadékok-plazmák-elektromos
k. sülések területén, itt legalacsonyabb mind a világrésze
sedésben, mind a relatív idézettségben. Az idézettségi 
hán/ad nagyon leesett a részecskefizikában.

A fenti táblázat azt mutatja, hogy Magyarország 
mennyre volt eredményes az egyes tudományágakban 
szakterületi fölbontásban. A tízéves periódusban Magyar- 
ország a következő öt területen volt legaktívabb (a szak
területen ktoviselt világhányadát a fizika egészében el
foglalt világh.'nyadhoz viszonyítva):
l. Magreakciók és szórás: aktivitási index 2,82
2. Statisztikusfizika és termodinamika: 2f i
3. Atomok és molekulák elektronszerkezete: 2,38
4. Nukleáris technika és energetika: 2,11
5. Biofizika: 1,82

Második táblázatunk megadja Magyarország publiká
cióinak hatását a két vizsgált időszakban: az egy publi
kációra vonatkozó idézetek számát viszonyítva az euró
pai átlaghoz. Két területen van Magyarország az átlag (1) 
fölött:
1. Részecskefizika: 1,70
2. Naprendszer: 1,64

A kondenzált anyag elektronszerkezeténél az egy pub
likációra eső átlagos idézettség 0,27-ről 0,74-re nőtt, köz
ben a publikációs aktivitási index 0,8-ról 0,6-ra csökkent. 
A fizika Magyarországon legerősebben művelt négy tu
dományága (magas aktivitási indexszel és idézettségi 
aránnyal):
1. Naprendszer: aktivitás 0,90; idézettség 1,64
2. Statisztikus fizika és termodinamika: aktivitás 2,57; 
idézettség 0,64

3. Magreakciók és szórás: aktivitás 1,65; idézettség 0,77
4. Fizikai kémia: aktivitás 1,65; idézettség 0,77.

Végezetül közöljük magyar szerzők nyolcvanas évek
ben publikált tanulmányainak listáját, amelyekre a köz
lés évében és az azt követő két évben nyert összes idé
zetek száma eléri vagy meghaladja a Magyarországra 
jellemző átlagos idézettség tízszeresét. Itt a Physics 
Classification Scheme szakterületi osztályozását kö
vetjük. Megadjuk, hogy a kérdéses cikk a szakterület 
világ-rangsorában hányadik helyet foglalja el és (záró
jelben) a megjelenést követő 2 évben hány hivatkozást 
szerzett.

Kiemelkedően idézett magyar publikációk 
a világsorrendben
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MAGYARORSZÁG HIVATKOZOTTSÁGA

Hivatkozások száma Átlagos Trend Relatív hivatkozottság
hivatkozottság

80-84 85-89 80-84 85-89 80-84 < > 85-89 < >

01 Kommunikáció, neveléstörténet, filozófia 2 5 0,18 1,25 0,50 4,43
02 Matematikai fizika 9 25 1,00 1,00 0,52 0,47
03 Klasszikus fizika és kvantumelmélet 34 90 1,79 1,50 0,78 0,58 -
04 Relativitás, gravitáció 8 37 0,67 1,42 0,26 0,54 -
05 Statisztikus fizika, termodinamika 58 277 1,53 2,86 0,39 0,73 ~
06 Mérési módszerek 3 5 1,00 0,50 1,03 0,29
07 Mérőeszközök 18 20 1,00 0,51 0,43 0,24

0 ÁLTALÁNOS FIZIKA 132 459 1,20 1,76 0,50 - 0,66 -
11 Térelmélet és részecskefizika 551 66 14,13 1,83 i 2,89 + 0,41 -
12 Elméleti részecskefizika 189 24 9,45 0,89 1,33 0,18 ~
13 Kísérleti részecskefizika 52 60 2,89 1,71 0.47 0,32
14 Részecskék tulajdonságai 3 0 1,00 0,00 0,19 0,00

1 RÉSZECSKEFIZIKA 795 150 9,94 1,50 i 1,70 o 0,30 -
21 Magszerkezet 102 62 3,64 1,59 0,71 o 0,35 -
22 Radioaktivitás 1 22 0,50 1,47 0,13 0,42
23 Magreakciók, általános 44 72 2,10 3,60 0,47 0,74
24 Magreakciók, speciális 150 237 3,33 2,58 0,77 0 0,60 -
25 Magtechnika, energetika 16 1 1,14 0,50 0,55 0,44
26 Mérési technika 26 24 1,30 0,83 0,61 0,49 -

2 MAGFIZIKA 340 418 2,60 2,12 0,67 - 0,61 -
31 Atomok, molekulák elektronszerkezete 109 136 1,82 2,78 0,41 - 0,62 -
32 Atomspektroszkópia 0 12 0,00 1,50 0,00 0,35
33 Molekulaspektroszkópia 25 6l 1,39 2,18 0,35 0,57
34 Atom- és molekulaütközések 18 77 1,39 1,75 0,31 0,40
35 Kísérleti atom-, molekulafizika 72 5 5,54 1,67 1,40 0,45
36 Speciális atomok és molekulák 10 6 5,00 1,50 1,08 0,32

3 ATOM- ÉS MOLEKULAFIZIKA 234 297 2,15 2,18 0,51 - 0,52 -
41 Elektromosság és mágnesség 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Optika 64 103 1,31 1,43 0,52 - 0,46
43 Akusztika 6 4 0,60 0,44 0,47 0,38
44 Termodinamikai sajátságok 4 0 0,57 0,00 0,42 0,00
46 Mechanika 9 0 0,45 0,00 0,45 (),()()
47 Hidrodinamika 5 13 0,63 1,30 0,33 0,63

4 FENOMENOLÓGIA 88 120 0,93 1,06 0,50 - 0,43 -
51 Kinematikus elmélet 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Plazmák, kisülések 24 17 1,71 0,59 0,72 0,23

5 FOLYADÉKOK, PLAZMÁK 24 17 1,60 0,57 0,65 0,22 -
61 Kristályok, folyadékok 266 272 2,38 1,46 i 0,72 - 0,49
62 Mechanikai tulajdonságok 16 9 1,33 0,27 0,66 0,14
63 Rácsszerkezet 3 1 0,60 0,50 0,16 0,12
64 Fázisátmenetek 44 4 1,38 0,22 0,35 - 0,06
65 Termikus tulajdonságok 4 5 1,33 0,56 0,49 0.19
66 Transzportjelenségek 12 21 1,00 0,91 0,35 0.32
67 Kvantumfolyadékok 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Felületek 57 93 1,68 1,18 0,40 - 0,32 :v - ",

6 KONDENZÁLT ANYAGOK I. 402 405 1,91 1,15 i 0,57 - 0,37 -
71 Elektronszerkezet 32 113 1,19 3,14 T 0,27 - 0,74 o
72 Elektrontranszport 156 84 3,55 1,50 l 0.93 o 0,42 -  ■
73 Felületek elektronszerkezete 17 34 1,42 0,94 0,38 0,24 -  .
74 Szupravezetés 13 141 1,63 2,24 0,40 0,43 -
75 Mágneses anyagok 133 84 1,87 1,27 0,49 - 0,35 -
76 Mágneses rezonanciák 58 35 1,53 U7 0,48 - 0,42 -
77 Dielektrikumok 32 37 3,56 7,40 1,28 2,93
78 Optikai tulajdonságok 78 64 1,66 1,19 0,51 - 0,38 -
79 Elektronemisszió 5 53 0,36 1,66 0,07 0,38 -
7 KONDENZÁLT ANYAGOK II. 524 645 1,94 1,71 0,52 - 0,45 -

81 Anyagtudomány 83 125 1,08 0,89 0,49 - 0,48 -
82 Fizikai kémia 297 343 2,94 2,93 0,81 0 0,74 -
84 Elektromágneses technika 1 0 0,25 0,00 0,17 0,00
85 Elektromágneses eszköz 27 12 2,08 0,55 1,10 0,30
87 Biofizika 227 175 2,42 1,65 0,58 - 0,41 -
89 Egyéb a fizikusokat általánosan érdeklő problémák 0 0 0,00 0,00 0,00

8 INTERDISZCIPLINÁRIS 635 655 2,20 1,68 0,72 - 0,59 -
91 Szilárd föld fizika 41 45 1,24 0,94 0,49 - 0,30 -
92 Hidro-, atmoszféra, geofizika 13 3 0,77 0,18 0,36 0,09
93 Geofizikai megfigyelések, műszerezettség 0 2 0,00 0,50 0,22
94 Légköri, űrfizika 21 65 1,05 2,50 0,27 0,73 o
95 Csillagászat, asztrofizika 16 5 2,00 0,50 0,96 0,29
96 Naprendszer 22 489 1,69 5,96 0,48 1,82 +
97 Csillagok 3 27 0,30 1,17 0,10 0,30
98 Univerzum 4 76 0,80 1,90 0,19 0,41 -

9 GEO- ASZTROFIZIKA, CSILLAGÁSZAT 120 712 1,11 2,85 t 0,34 - 0,82 o
ÖSSZESEN 3294 3878 2,33 1,76 i 0,68 - 0,52 -
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A FIZIKA TANÍTÁSA Rovatvezető: Gecső Ervin
Országos Közoktatási Intézet

GALILEI EJTÉSI KÍSÉRLETE?! Tűri László
Cegléd, Kossuth gimnázium

A tudománytörténészek is vitatkoznak azon, hogy 
Galilei valóban elvégezte-e a híres ejtési kísérletét a pisai 
ferdetoronyból. Bizonyságul álljon itt két ellentétes véle
mény:

„ Ugyancsak Pisában hajtotta végre Galilei egyik leghí
resebb kísérletét: a torony tetejéről a professzori menet 
áthaladása alatt ledobott egy nagy és egy kisebb kőgolyót, 
hogy bebizonyítsa, a nagy nem esik le hamarabb. ” [1] 

„Galilei állításának bizonyítására egy fa- és egy vas
gömböt ejtett le a pisai ferde toronyból, és a hitetlen 
szemlélők lent láthatták, hogy a két gömb ugyanabban a 
pillanatban ért földet. A történelmi kutatások sejtetni 
engedik, hogy ez a demonstráció a valóságban nem tör
tént meg és csupán színes legenda. ”[2]

A Fizikai Szemle 1991/2-es számában Kovács István 
(BME, Atomfizikai Tanszék) tollából megjelent „Mit hal
lott Galilei a pisai ferdetoronynál? I.” című cikke ß] is ezt 
a kérdést boncolgatta. Ez indított bennünket is egy való
ságos ejtési kísérlet elvégzésére.

Előzetesen persze számításokat végeztünk a fenti cikk 
módszere alapján, hogy az iskola második emeleti abla
kából (körülbelül 13 m-es magasságból), ha egyszerre 
egy (körülbelül 10 cm átmérőjű) fagolyót és vele azonos 
méretű vasgolyót elejtünk, akkor várhatóan mintegy 25 
cm-es útkülönbséggel érkeznek a földre.

Úgy gondoltuk, hogy ekkora különbséget gyorskame
rás videofelvétellel, illetve egy hangjellel indított vakuval 
készült fényképfelvétellel rögzíteni tudunk.

Hozzákezdtünk a kísérlet megvalósításához. Először 
az indítószerkezetet és a golyókat kellett elkészíteni. Vas
golyó gyanánt kéznél volt a testnevelés órán használatos 
3 kg tömegű súlygolyó (átmérője: 9,4 cm). Ehhez eszter- 
gáltattunk egy méretben azonos fagolyót. Az indítószer
kezet (lásd az ábrát) egy olyan vasból hegesztett tartó,

Az ejtőszerkezet

mely az ablakpárkányba kapaszkodik és az ejtéshez a 
golyókat kitartja a fal külső síkjától mintegy fél méterre. A 
golyókba szerelt kampókba illeszkedik az indítókulcs, 
melyet csak egyszerre lehet kihúzni az akasztókból, biz
tosítandó az egyidejű indítást.

Az eszközök elkészülte után próbaejtést végeztünk. A 
golyók talajra érkezéséhez egy használaton kívüli autó
gumi külsőt fektettünk le a földre és teletöltöttük homok
kal (körülbelül 25 cm vastagságú volt a homokréteg). A 
biztos homokba érkezést függőón segítségével oldottuk 
meg. Az első ejtések megdöbbentő erejűek voltak. Nem 
számítottunk ugyanis arra, hogy ekkora úton és ilyen 
sebességnél ennyire tisztán, szabad szemmel is látható 
lesz majd az útkülönbség, természetesen ahogy vártuk a 
vasgolyó javára. Ettől föllelkesedve kezdtünk hozzá most 
már a siker biztos tudatában a fotó- és videoképek elké
szítéséhez.

Mindenek előtt persze most már elvégezhetőek voltak 
a pontos számítások. Ezt kétféle módszerrel is elvégez
tük: egyrészt a Fizikai Szemlében található mozgásegyen
let megoldásával (I.), másrészt a második osztályos gim
náziumi fizika eszköztárát felhasználva lépésenkénti kö
zelítéssel (II.), számítógép segítségével. A két módszerrel 
kapott eredmények a következők:

Mindkét módszerhez a következő adatokat használtuk 
fel:

mVM = 3020 g (±10 g),
Qkv = 0,001226 g/cm3 (15 °C-on), 
c = 0,4, g = 981 cm/s2,

™/a = 320 g (± 1 g), 
s= 1180 cm (±5 cm), 
r= 4,7 cm (±0,2 cm),
ct/(, = 0,7358 g/cm3, ovas = 6,9443 g/cm3.

I. módszerrel:
A levegőben mozgó golyóra két erő hat: a gravitációs 

erő és a légellenállás. (A levegő által gyakorolt felhajtó
erőt elhanyagoltuk.) Mozgásegyenlete:

m-íÍÉ = m g - F ( v j ,  ahol F(vj  = — cA q v 2 
dt 2

Ennek megoldása, felhasználva a [4]-ben leírtakat:

- g t 2-  Q,2Qfepg2 t* 
2 6 l ó r a

Az s =1180 cm-es úttal és a fenti (vasgolyóra vonatkozó) 
adatokkal felírva a í-re bikvadratikus egyenletet:

0,45187 Ú -  490,5 t2 + 1180 = 0

Amelyből t=  1,5527s adódik.
Ennyi idő alatt a fagolyó -  felhasználva a reá vonatko

zó adatokat -  s= 1157,8 cm utat tesz meg. Az útkülönb- 
ségre tehát As = 1180 cm -  1157,8 cm = 22,2 cm adódik.

A FIZIKA TANITASA 21



II. módszerrel:
Felhasználva a 2. osztályos gimnáziumi fizika tan

könyv [5] és munkafüzet [6] megfelelő fejezetét, a moz
gásegyenlet numerikus megoldásához a következő (rö
vid) Turbo Basic [7] programot készítettük (Aí = 0,01 s):
g-981:rem szabadesés gyorsulása cm/s2-ben 
C1-5.3176E-5:rém cl-cAro/mfa [cm/s] a fagolyo konstansa 
c2-5.6345E-6:rém cl-cAro/mvas [cm/s] a vasgolyó konstansa 
dt-0.01:rem del ta t
u-g*dt /2:x-v*dt: rém fagolyo sebessege (u) és helye (x) 
v-g*dt/2:y-v*dt:rém vasgolyó sebessege (v) és helye (y) 
print tab(10);"idő";tab(20);"Fagolyo";tab(30):"Vasgolyó" 
print tab( lO); "sec";tabC20 ) ;"s (cm)"; tab(30);"s (cm)” 
pri nt
for i-1 to 170

du-g*dt-cl*dt*u*u
dv-g*dt-c2*dt*v*v
uu-u+du:uk—(u+uu)/2
vu-v+dv: u k—(v+vv)/2
x-x+uk*dt
y-y+vk*dt
u-uu
v=vu
i f  i >150 then nyomt else üres 
nyomt;
pr int  t ab (10); i /100; t ab(20); 
pr int  using "####.#";x; 
pr int  t ab(30): 
pr int  using ”####.#";y 
üres ; 

next i

A fenti program által kiszámolt értékek táblázatának az 
a részlete következik alább, amely tartalmazza az álta
lunk lefényképezett helyzet közelében kapott hely és 
időkoordinátákat:

idő (s) fagolyó vasgolyó
s(cm) s(cm)

1,51 1104,3 1123,5
1,52 1118,6 1138,4
1,53 1133,1 1153,3
1,54 1147,6 1168,3
1,55 1162,2 1183,5

1,56 1176,9 1198,7
1,57 1191,7 1214,0
1,58 1206,5 1229,5
1,59 1221,5 1245,0
1,60 1236,5 1260,6
1,61 1251,6 1276,3
1,62 1266,9 1292,2
1,63 1282,2 1308,1

Az útkülönbség itt 21 cm-nek adódik.

A videofelvételeket egy olyan (nem kommersz) kame
rával készítettük, melynek képfelbontó képessége 0,001 s. 
Az így rögzített snittek még mindig nem szemlélhetők kö
zönséges videolejátszó készüléken, mert a képeket koc
kánként megállítani, csak fél- vagy egészen professzioná
lis készülék képes. Ebben segítségünkre volt a helyi 
kábel-tv fotósa és a technikai felszerelése. így tudtunk 
felvételeinkből összevágni egy 2,5 perces, most már a 
lényeget kiemelő, tetszőleges ideig (egyszerű készüléken 
is) megállítható filmet.

A fényképfelvételeket eredetileg hangeffektussal in
dított vakus technikával terveztük. A videofelvételek 
alkalmával azonban „szemre” készítettünk néhány fotót 
0,001 s-os expozíciós idővel. Szerencsénk volt. Az egyik 
képen pontosan a képmezőben tartózkodott a két leeső 
golyó. így az eredetileg tervezett felvételek elkészítését 
elhalasztottuk. íme a szerencséskezű fotós pillanatfel
vétele a fa- és vasgolyó „szabadesésének” utolsó fázi
sában.

A kép alján látható homok felszíne 13 m-re van a go
lyók indítási helyétől. így a cm beosztású (háttérben lát
ható) lécről megállapítható a körülbelül 11,8 m-es esési 
útja a vasgolyónak. A fényképezőgépet körülbelül 1 m 
magasságban és a fal előtt nagyjából 3 m távolságban 
helyeztük el.

A képek tanulmányozása alapján a Galilei-kísérlettel 
kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy ha Galilei elvégezte 
Pisában ezt a kísérletet, akkor valószínűleg tapasztalnia 
kellett a golyók közötti útkülönbséget. A kérdést tehát 
csak a történeti kutatások alapján lehet eldönteni, a mai 
technikai színvonalon elvégzett kísérletek alapján, egy 
közel négyszáz éves dologban messzemenő következte
tést levonni merészség lenne.
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ERTEKELES ES VISSZACSATOLÁS
A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁSBAN King’s College, London

Tudásmérés, tesztelés és vizsgák

Az az elképzelés, melyet tanulmányomban szeretnék 
megvilágítani, egy idézetben van összefoglalva, melyet a 
Brit Kormánynak benyújtott szakértői beszámolóból vet
tem. A beszámolót az országos felmérési és tesztelési 
politika segítésére 1988-ban megalakított tanácsadó testü
let írta.

„Az iskola egyik fő  célja a gyermekek tanulásának 
elősegítése. Ennek a folyamatnak a motorja a tudásmé
rés. Ez adja azt a keretet, melyben kibonthatják a nevelé
si célokat, ábrázolhatják és feltérképezhetik a tanulók 
fejlődését. Ez szolgál alapként a gyermekek igényeit kielé
gítő nevelési lépések megteremtéséhez. A tanárok tapasz
talatcseréjének elősegítése növeli a szakmai jártasságot, 
így segíti az iskola egészét a tantervi alapon folyó tanu
lás megerősítésében. ”

Hasonlítsuk össze ezt az idézetet a következővel, 
melyet egy fejlődő ország vizsgarendszerének működé
séről írt beszámolóból vettem:

„A vizsgák hatása az elemi iskolákra egyhangúlag 
katasztrofális. Egy másik országból éppen hazatérő, álta
lános iskolai igazgató szerint »a vizsgák megakadályoz
zák az igazi fejlődést és megfosztják a tanulókat mind a 
megértéstől, mind az élvezetektől«. Vagy egy középiskolai 
igazgató szerint »öt évi biflázás a vizsgákra elfojtja a 
lelkesedést és a felfedezési törekvéseket... amikor a fiúk  
idejönnek, többé nem érdekeltek a munkában«. -  »A tan
terv teljesítése miatt a tanárok akkor is tovább mennek, 
ba a gyerekek még nem sajátítottak el egy készséget, vagy 
nem értenek egy fogalmat. Nekünk tovább kell halad
nunk még akkor is, ha a gyerekek fel sem fogták mit ta
nultak...«- lamentált egy másik általános iskolai igazga
tó. Mindez a középiskolákra is káros hatással van. ”

Nyíltan ki kell mondanunk, hogy az Egyesült Király
ságban elvileg elfogadták az első idézetben bemutatott 
elképzelést, de a teszt-politika és a gyakorlat a második 
idézetben jelzett irányba haladt. A két szemelvény nem 
kíván ellentéteket támasztani a fejlett és úgynevezett fej
lődő országok között. Sokkal inkább szolgálnak azon 
feszültség kiemelésére, mely a tudásmérés és tesztelés 
két funkciója között feszül -  a belső, fejlesztő értékelés 
és a külső, összegző értékelés (formatív és szummatív 
értékelés). A köztük lévő feszültség feloldása erősen be
folyásolja az iskolai tanulást és tanítást szerte a világban. 
Elismerem, hogy a külső vizsga hatásos a tanulást illető
en, és mint Dockvell is jelezte, ártalmas is lehet.

Ebben az írásban először az összegző (szummatív) 
értékelésre, az állami, bizonyítványt adó vizsgákra kon
centrálok azért, hogy példával szolgáljak a tökéletesítés-

Paul Black, a IUPAP Nemzetközi Fizikatanítási Bizottságának elnöke 
ezt a tanulmányt az Eötvös Verseny centenáriuma alkalmából küldte a 
Fizikai Szemlének. (Fordította Gecső Ervin.)

re. Azután néhány teszt-sorozatot mutatok be, azokat a 
problémákat illusztrálandó, melyek a validitás és a meg
bízhatóság kérdéseivel, valamint a külső, szummatív érté
kelés lehetőségeivel kapcsolatosak. Ezek késztetnek 
majd arra, hogy közvetlen a tanulásra vonatkozó problé
mákat mutassak be, melyet a tudásmérési stratégia befo
lyásol. Az itteni megfontolásoknak jelentősége van a fej
lesztő értékelésnél is, amit a rákövetkező részben fogok 
tárgyalni. Végül szeretnék bemutatni kétféle következte
tést; az első a kutatási és fejlesztési innovációk szüksé
gességét hangsúlyozza a politika és a közvélemény befo
lyásolásában; a második mérlegeli azt, amivel ez az el
képzelés hozzájárulhat a fejlődő országok politikájához.

Jobb összegző (szummatív) értékelést

A külső, minősítő vizsgák szigorú korlátozások mellett 
mennek végbe, nyers valóságuk tanítási megszorítások
hoz vezet, amely igen jól ismert a világ legtöbb országá
ban az állami, bizonyítványt adó vizsgákkal kapcsolat
ban. A tanulmány ezen részében két nyilvános vizsga 
példáján mutatom meg, hogy mit lehet tenni. Az első, egy 
fizika vizsga Angliában, melyet a Nuffield haladó fizika 
kurzusa számára állítottak össze. Ez olyan vizsga, melyet 
két évi speciális tanulmányok után tesznek a 18 évesek, 
akik közül a legtöbben tovább akarnak menni az egye
temre. A felvételin rendszerint három tárgyból tett haladó 
szintű vizsga eredményei döntenek.

A vizsga hat részből áll. A részek százalékos súlyát és 
pontszámait (osztályzatait) az 1. táblázat mutatja.

1. táblázat
Nuffield haladó fizika -  Dolgozat súlyozás

dolgozat i 2 3 4 5 6

osztályzat 60 60 60 45 30 30
százalékos súly 21 21 21 16 10,5 10,5

A hat közül az első négy dolgozat meghatározott idejű, 
külsőleg összeállított és értékelt. Az 1. dolgozat 40 felelet
választós kérdést tartalmaz, melyet 1,5 óra alatt kell meg
válaszolni. A 2. dolgozatra is 1,5 óra áll rendelkezésre és 
ebben 7-8 rövid kérdés van. Ezek problémamegoldó 
típusú kérdések. Úgy válogatták össze, hogy a jelölteket 
végigvezesse egy problémán, és gyakran a vége felé sok
kal nehezebbé válnak. Nagyon aprólékosan tesztelhetik a 
megértést, az elemzést és a nagy pontosságú számolási 
készséget.

A 3- dolgozatban lévő kérdések rendszerint erősen 
kötődnek a fizika technikai és mindennapi alkalmazásai
hoz, de megjelenhet a fizikai kutatás is. A legújabb téma
körök; az épületek védelme a földrengés ellen, mikrohul-
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lám és radar a főzésben, közegellenállás az autók terve
zésében, részecske-gyorsítás a CERN-ben, száloptika, 
miért dönti fel a léglökés az embert, izzólámpák, elemek, 
a helikopter működése. Ennek a 2,25 órás dolgozatnak 
három fő szakasza van: az első rész egy olvasás-megérté
si próba, melyben a jelölt egy számára új témakörből kap 
olvasnivalót és kérdéseket, melyek a fizikai ismereteik
nek és jártasságaiknak alkalmazását igénylik az állítások 
helyességének és értelmének ellenőrzéséhez. A második 
rész adatelemzés, mely a jelöltek azon képességét teszi 
próbára, hogy egy strukturálatlan adathalmazból ki tud
ják választani és fel tudják használni a megfelelőket. Az 
adatok lehetnek numerikusok, grafikusok vagy diagram
szernek, de lehetőleg mind a háromféle. A harmadik 
részben a jelöltek rövid fejezetek közül választhatnak 3- 
at, melyek körvonalaznak egy eszközt vagy egy jelensé
get. Ezekkel kapcsolatban vagy rövid analízist, vagy meg
állapítás-sorozatot kell adniuk, melyek kiemelik a jelen
ség fizikáját. A jelenség fizikáján alapuló bármely helyes 
választ jutalmazzák. Néhány fejezet nagyon nyitott végű, 
mások szorosan fókuszálnak egy egyszerű jelenségre.

A 4. dolgozat -  „Gyakorlati probléma” — 1,5 órás, 
melyben válaszolni kell 8 „apparátusos kérdésire. A cél 
nem az, hogy próbára tegye a jelöltek kísérlet-tervezési 
képességét, vagy műszerek precíz és pontos leolvasását. 
Néha nagyon egyszerű megfigyeléseket kell végezni, 
ilyen például egy papírlap eltépése két különböző irány
ban. Mások egy sor elektromos műszerről, stopperóráról, 
katódsugár-oszcilloszkópról való leolvasást igényelnek. 
De valamennyi igényli a jelöltek gondolkodását annak 
eldöntéséhez, hogy a megfigyeléseik szignifikánsak-e a 
látott probléma, vagy az általuk is kezelt és kontrollált 
fizikai hatások esetén.

Az utolsó két komponenst a tanár értékeli az iskolai 
tanítási órákon végzett tudásmérések alapján. Mind az 5-, 
mind a 6. dolgozathoz szükséges a tanulók gondolkodá
sa, tervezési, tesztelési, ellenőrzési tevékenysége és 
szemlélete. Saját érdeklődési területükről választhatnak 
és saját ismeretforrásaikból. Hibázhatnak, megváltoztat
hatják elképzelésüket, ismételten próbálkozhatnak. Mivel 
ez időigényes, nem lehet vizsgateremben, előírt idő alatt 
elvégezni. A cél az, hogy bátorítsa az önálló gondolko
dást, tervezési és kivitelezési képességet. A gyakorlati 
készségek nagyon fontosak az 5. dolgozatnál, neve: „gya
korlati vizsgálat”. A jelöltek körülbelül két heti fizikaórá
nak megfelelő időt töltenek egy saját maguk választotta 
témakörben kivitelezendő kiterjedt vizsgálattal. Egy „nap
ló típusú” beszámolót írnak munkájukról és a következ
tetéseikről.

A 6. dolgozathoz -  „Kutatás és Analízis” -  a jelöltek 
körülbelül 2 hetet olvasással és információgyűjtéssel töl
tenek egy maguk választotta problematikus témakörrel 
vagy kérdéssel kapcsolatban.

A tanulók 5. és 6. dolgozatát tanáruk osztályozza, fel
használva a Bizottság által adott kritériumokat. Vala
mennyi iskolának öt értékelt (osztályozott) mintát (dolgo
zatot) kell elküldeni a Testülethez, az osztályozási stan
dardok ellenőrzése végett. Ha eltéréseket találnak, akkor 
további mintát kérnek be, és szükség esetén igazítanak 
az osztályzatokon.

A dolgozatok rendszerét három elvi álláspontnak meg
felelően tervezik meg. Az első szerint: tükrözzék és tá
masszák alá a tanterv céljait, aktív és körültekintő tanu
lásra ösztönözzék a tanulókat. A második szerint változa
tos módszereket alkalmazzanak, hogy a tanulók egyik 
módszernél jelentkező nehézségeit kompenzálhassák 
egy másik módszernél megnyilvánuló erősségeikkel. A 
harmadik szerint a tanulók elbírálásának felelősségét 
meg kell osztani a tanáraikkal, a tanulók tanárai munká
ján keresztül.

(Ennek az eljárásnak részletesebb leírása olvasható 
egy UNESCO kiadványban, melyben 10 másik ország -  
közöttük Magyarország -  hasonló rendszereiről is találha
tó információ.)

Felmérési feladat-példák és tanulságaik

Bármennyire nehéz, megkíséreljük javítani a külső 
vizsgákat, és bár sokat tehetünk ennek érdekében, fel 
kell ismernünk, hogy törekvéseinknek mindig lesznek 
szigorú korlátái. Ezt a szemléletet szeretném illusztrálni 
és alátámasztani az Angliában végzett országos tanulói 
teljesítménymérésből választott példákkal. A mérés kivi
telezője az országos Assessment of Performance Unit 
(továbbiakban APU) volt.

2. táblázat
A term észettudom ányos ellenőrzés 6 kategóriája

1. G rafikus és szimbolikus ábrázolás használata

-  olvasás, grafikonból, táblázatból, térképről
-  grafikon, táblázat, térkép ábrázolása

2. Készülék és mérőeszközök használata

-  eszközhasználat
-  becslés
-  utasítások követése

3. Megfigyelés

-  végrehajtása és értelmezése

4. Értelmezés és alkalmazás

-  adott információ értelmezése
-  természettudományos fogalmak alkalmazása

-  biológia,
-  kémia,
-  fizika

5. Vizsgálat tervezése
-  részeké
-  teljesé

6. A VIZSGÁLAT VÉGREHAJTÁSA

A természettudományos teljesítmény ellenőrzését a 2. 
táblázatban feltüntetett 6 kategóriában összeállított fel
mérésekre és a közölt eredményekre alapozták. A munka 
minősége a terv alkalmasságától függ. Általánosságban 
semmi egyedülállót vagy meglepőt nem tartalmaz. Azok, 
akik ilyen folyamatokban érdekeltek, éveken át hasonló 
terveket készítettek. Ennek a változatnak azonban külö
nös sajátságai vannak.

Az első az, hogy részletes előírásai évek munkái alap
ján csiszolódtak, és a felmérési tesztek és azok értékelési
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3. táblázatutasításai jól képviselik az összes szempontot. Mi több, 
ezeket a felmérő feladatokat tanulókon kipróbálták, vála
szaikat elemezve döntötték el, hogy bizonyosságot szol
gáltatnak-e a tanulói teljesítmények azon aspektusairól, 
melyre a feladatokat tervezték. A második sajátosság az 
elsőből következik; a terv valamennyi komponensét úgy 
operacionalizálták a feladatok szempontjából, hogy a 
tanulókból általuk kiváltott válasz releváns legyen a kom
ponensben megtestesülő cél szempontjából.

Ez az utolsó vonás nem triviális. Néhány a fenti terv
ben tükröződő cél számára -  kísérletként, a fejlesztés 
korai stádiumában -  az iskolákból gyűjtöttünk össze álta
luk használt felméréső feladatokat, azért, hogy a kutató- 
csoport munkáját gyakorlaton alapuló kérdésekkel indít
suk el. Különböző területeken azt találtuk, hogy az isko
lák annak ellenére, hogy figyelmet fordítottak a „Megfi
gyelés” cél értékelésére, képtelenek voltak olyan feladat 
készítésére, mely ezt a tanítási célt fejezte ki és segítette 
volna a visszacsatolást.

Amikor a kutatócsoport oda érkezett, hogy saját 
maguk dolgozzanak ki ilyen feladatot, hamarosan kide
rült, hogy ilyen kérdéseket különösen nehéz összeállítani 
és értékelni. így megértették miért nincsenek ilyen kérdé
sek az iskolákban sem. Erre a célra, mint néhány más 
esetben is az APU munkája volt az első, amely hatéko
nyan működő alapot tudott készíteni.

Ez a jellemző vonás még nagyobb kérdéseket vetett fel 
a tervvel kapcsolatban. A kutatócsoport figyelmét az in
novációra fókuszálva, új területeket tárt fel, melyeket pél
dák közreadásával fejezett ki és segített ezen területek 
fejlesztésében és definiálásában. Ezáltal az ilyen felméré
sek elfogadottá váltak és mondhatjuk, hogy az APU ter
mészettudományos felmérőrendszere éppen olyan nagy 
mértékben curriculum fejlesztési kutatás, mint felmérési 
terv.

A legjelentősebb tanulságok közül néhányat szeretnék 
példával jellemezni. A 3■ táblázat mutatja az első példát. 
Ez azon kérdéscsoportok egyike, mely azt a követel
ményt támasztja a tanulóval szemben, hogy egy táblázat
ba rendezett adathalmazban lássa meg és fejezze ki a 
szabályosságot.

Az ilyen kérdéseket helyesen megválaszoló tanulók 
aránya igen nagy szóródást mutat. Az ilyen típusú kérdés 
nehéz. Összehasonlítások egyrészt azt jelzik, hogy 
könnyebb lenne, ha az adatokat szám szerinti sorrend
ben mutatná be, másrészt azt, hogy az inverz összefüg
gést, amit ez a feladat is mutat, a tanulók nehezebben 
írják le, mint a direkt összefüggést. Hasonló feladatoknál 
a számokat három oszlopban adták meg, de csak két 
oszlop adatai között volt szisztematikus összefüggés. Ez a 
változat még tovább csökkentette a helyesen válaszoló 
tanulók arányát. Ha ilyen kérdések segítségével akarjuk 
meghatározni, hogy egy megfigyelésnél képes-e egy ta
nuló a szabály felismerésére, akkor melyik a legjobb kri
térium a fentiek közül? Ez a kritériumra vonatkoztatott 
értékelés egyik általános problémáját illusztrálja, a kritéri
um kétértelműségét, amellyel azok találkoznak, akik 
összeállítanak és értékelnek ilyen felmérő eszközöket. 
Bármiképpen legyen is, az világos, hogy az ilyen állításo
kat nem lehet egyértelművé tenni anélkül, hogy vagy

Energiafelhasználás
Kérdés a bemutatott inform áció magyarázásáról

Az egyes országok évenként felhasznált összes energia mennyiségé
ből (olaj, szén, stb.) kiszámítható az egy személyre jutó átlagos energia. 
Az alábbi tábla mutatja, hogy az ország lakosságának hány százaléka 
dolgozik a mezőgazdaságban és mennyi az egy főre évenként jutó 
energia.

Ország
Mezőgazdaságban 
dolgozók aránya

(%)

Egy főre jutó éves 
energiafelhaszná

lás (önkényes egy
ség)

Ceylon 50 0,8
Cuba 42 5,1
Franciaország 26 19,5
Olaszország 31 8,4
USA 12 66,0
NSzK 23 26,8

írd le, amit a táblázat mutat a mezőgazdaságban dolgozók aránya és az 
egy főre jutó energiafelhasználás kapcsolatáról!

értelmetlenek lesznek, vagy olyan mértékben bonyolul
tak, hogy csak egy különleges kérdésnek feleljenek meg. 
Ebben az esetben minden tanuló könyv nélkül megtanul
ja. Az APU tapasztalatai illusztrálják is ezt a problémát és 
segítenek a probléma megragadásában is. A tanulói vála
szok ilyenkor nagyon fontosak. Amikor a fenti kérdést 
intézték 15 évesekhez, akkor 49 % képes volt megmagya
rázni a helyes összefüggést, bár csak 14 %-uk volt egé
szen pontos és utalt az „emberek százaléka” vagy „az egy 
főre jutó energia” kifejezésekre. Ezt a kérdést nyílt végű 
feladatként fogalmazták meg, és bármely „eredmény” az 
értékelési kritériumtól függ, melyet annyira ki kell dol
gozni, hogy igazolható kategóriát adjon minden, a tanu
lók megoldásaiban előforduló esetre. Többszáz tanuló 
fenti kérdésre adott feleletének elemzése szerint tipikus 
válaszok:

1. Mennél kevesebb % ember dolgozik a mezőgazda
ságban, annál több energiát fognak felhasználni.

2. Ceylon használja a legtöbb energiát mezőgazdasági 
munkára.

3. A mezőgazdaságban dolgozó emberek több üzem
anyagot használnak, mint az átlagember.

4. Azok az országok, ahol sok ember dolgozik a mező- 
gazdaságban, maguk állíthatják elő a saját energiájukat. 
Iparizált helyeken lehetne energiacsap az otthonukban 
egy fő energia kibocsátótól.

Az 1. jó válasz, szinte tökéletes, kivéve, hogy elmaradt 
az „egy főre eső” az „energia” kifejezés mellől.

A 2. megszokott válasz ilyen típusú kérdéseknél.
A tanuló kiválaszt egy extrém értéket és közli. Nem 

lehet azt mondani az ilyen tanulóra, hogy félreértette a 
kérdést, vagy azt, hogy képtelen arra válaszolni, miköz
ben halványan sejti az összefüggést azáltal, hogy áttekinti 
az extrém értékeket, vagy megérezte az összefüggést, de 
képtelen megfogalmazni. A 3- és 4. megoldás más meg
szokott reagálási típust képvisel: a tanuló próbálkozik 
egy magyarázattal, mert nem értette meg, hogy mit vár
nak megoldásként a feladatban, vagy azért, mert eddigi 
tapasztalatai szerint a természettudományos feladatok 
mindig igénylik a magyarázatot; vagy azért, mert a tanuló
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a maga sajátos elképzelése szerint gondolkodik, elkerülte 
a figyelmét a „szabály” aspektusa. A 3- reagálás olyan 
magyarázatot javasol, amely nem illeszkedik az adatok
hoz. A 4. érvényes és leleményes próbálkozás. Ironikus, 
hogy ezt a tehetséges tanulót a harmadik választ adó tár
saságában, mint sikertelent kell elkönyvelni. Az általános 
probléma, mely sokkal rontja a külső vizsga értékét az 
az, hogy a tanulók akkor is próbálkoznak válaszolni vala
ki másnak a kérdésére, ha nem értik annak célját, nem 
fogják fel az összefüggéseket, sőt az ismeretlen kérde
zőknek még a kifejezéseit sem értik.

A példák az ilyen típusú felmérési eredmények más 
értékeit is illusztrálják. Lehetővé teszik a tanulói válaszok 
széles körének előrejelzését, lerövidítik az átfogó értéke
lési terv elkészítésének folyamatát, teljes terjedelmében 
jelezhetik a feladat által a tanulókból kiváltható reagálá
sokat, és végül feltárják azokat a nehézségeket, melyek
nél a tanulóknak segítségre van szükségük. Ezen felül 
hasznos, empirikus bizonyítékkal szolgálnak arra, hogy 
milyen irányba módosul a helyes válasz karaktere -  egy 
sajátos készség, vagy különleges témakör -  a feladat ter
mészetének megfelelően. Ez segíthet azonosítani azokat 
a vonásokat, melyek a tanulói teljesítmények fejlődését 
jellemzik a feladatok által tükrözött sajátos szempontok 
vonatkozásában. A fejlesztő értékelés és a vele kapcsola
tos kritériumok pontosítása azt igényli, hogy finomításuk 
ilyen empirikus bizonyítékok alapján történjék. Ezért az 
ilyen tapasztalatok információs bányát képeznek a for- 
matív és szummatív értékeléshez és a releváns kritériu
mok megtalálásához.

A következő példa alkalmas a méréssel kapcsolatban 
felmerülő kérdések megvitatásához. A speciális mérési 
készségek gyakorlati próbája mindinkább közös a tan
tervben és a felméréseknél. Az APU nagyon sok feladatot 
készített a 2. táblázatban látható második típusban, és 
sok tapasztalatra is szert tett velük kapcsolatban. A hato
dik kategória szempontjából felmérték a tanulók azon 
képességét, hogy mérésre vállalkozzanak. Olyan vizsgá
lat kitervelését és kivitelezését várták el tőlük, melyben 
bőséges lehetőség nyílott mérési jártasságuk használatá
ra. Azt találták, hogy sok tanuló, aki képes volt a máso
dik kategóriával kapcsolatos, mesterséges és elszigetelt 
szituációban mérőeszközök és mérési eljárások használa
tára, ahol kifejezetten ez volt a cél, képtelenek voltak 
kibontakoztatni ezen képességeiket a hatodik kategóriá
ban. Jellemző volt, hogy egy vizsgálat kivitelezésére kért 
tanuló csak kvalitatív összehasonlítást végzett még akkor 
is, ha ellátták egy sor felszereléssel, melyek között mérő
eszközök is voltak, és más vonatkozásban már tanúsítot
ta, hogy képes azok használatára. Ez a tapasztalat veze
tett minket arra, hogy általánosabb képet alkossunk a 
mérés használatának képességéről. Ezt az a modellünk 
fejezi ki, melynek 3 fő eleme van:

1. Mikor mérni? A. tanulók hajlandók kibontakoztatni 
egy mérési eljárást problémájuk megoldásához, ha tud
ják, hogy a kvantifikáció hatékony eszköz, és a tudomá
nyos módszer gyakran azért sikeres, mert a problémákat 
kvantifikálható alakba fordítja le.

2. Mit mérni? Ehhez szükséges a „változó” tiszta fogal
ma: „sebesség”, „folyási arány” gyakran egymáshoz ren

4. táblázat

Eredmények összehasonlítása:
Mérési m ódszerek az Édesség és Kémia feladatnál

A mérés 
kivite- Leírás

tanulók %-a

lezési
szintje Édesség Kémia

i Időzítve a teljes oldódásig, a 
stopper pontos használata.

26 54

2 Pontos időzítés, de elmulasztotta 
a befejezési pontot pontosan 
mérni.

24 23

3 A stopper pontatlan használata és 
pontatlanság a befejezési időpont 
megítélésében.

24 9

4 A befejezési pont kvalitatív meg
ítélése.

24 14

Nincs világos döntés 2 -

A tanulók száma 257 248

delt két mérést igényelnek, melyet a tanulók csak akkor 
fognak helyesen végrehajtani a vizsgálatukban, ha értik 
ezeket a fogalmakat.

3. Hogyan mérni? Ehhez szükséges egy skála pontos 
leolvasásának képessége, eszközök összeállítása és keze
lése.

Hitherto nagyon sok tréninget és értékelést szentelt a 
Hogyan mérni? kategóriára. De míg ez egy szükséges 
feltétele a Mikor mérni? kategóriának, önmagában nem 
képvisel nagy értéket. Az APU tapasztalatai azt sugallják, 
hogy mindaddig, míg a Mikor mérni? és a Mit mérni? 
kérdések nem kapnak nagyobb hangsúlyt, a tanulók el
sajátíthatnak egy készséget, mely hasznavehetetlen lesz, 
mert nincs döntési tapasztalatuk, hogy mikor használják 
azt. A most bemutatott három elemű modell példázza az 
„eljárásmódbeli tudás”-t, melyet mi most már képesek 
vagyunk leírni különböző területeken, és amely megkü- 
lönböztetendő a „kidolgozási készségétől. Az „eljárás
módbeli tudás” sokkal több, mint a releváns „kidolgozási 
készségnek összege. Beleértendő az a képesség is, 
amellyel ezek a készségek célravezető egésszé alakítha
tók. Ezért a közöttük lévő kapcsolat meglehetősen ha
sonlít a stratégia és taktika viszonyához.

Harmadik példám ismét a hatodik kategóriával (lásd 2. 
táblázatot) kapcsolatos. Két ide sorolható feladatot úgy 
terveztek, hogy mind a szerkezetük, mind az általuk 
megtestesített követelmények azonosak legyenek. Mind
kettő az oldódási fokot befolyásoló tényezővel kapcsola
tos, de az első egy mindennapi problémával foglalkozik 
(édességek), a hétköznapok nyelvén megfogalmazott, és 
konyhai eszközök használatát igényli, míg a másik egy 
tudomány (kémia) kifejezéseit és laboratóriumi eszközeit 
használja. Mindkettőt egy-egy 250 tanulóból álló mintán 
kipróbálták. A mintákat olyan kritériumok alapján állítot
ták össze, melyekről tudták, hogy befolyásolják a tanulói 
teljesítményeket. A két csoport teljesítményét számos 
kritérium alapján hasonlították össze. A 4. táblázat -  
„Mérési módszerek” -  az egyik kritérium-sor szerinti 
eredményeket tartalmazza.
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Az eredmény tipikusnak mondható: a tudományos 
szövegkörnyezetben megfogalmazott változatokon jobb 
volt az átlagos teljesítés, mint a mindennapi élettel kap
csolatos szövegek esetén. Ez csak egy a sok példa közül, 
amely jelzi, hogy a „követelmény” bemutatásának módja 
befolyásolhatja a tanulói válaszokat. Míg ez az illusztráció 
a szövegkörnyezet hatásával foglalkozott, más tényezők 
is befolyásolják a sikeresség mértékét; a használt nyelv, 
az információk megadási módja, kép vagy próza, a kér
dés szerkezete, stb. Az 5. táblázatban látható informáci
ók ilyen hatást mutatnak.

Egy, a (2. táblázat szerint) hatodik kategóriába tartozó 
feladat eredményeit tartalmazza az 5. táblázat, ahol az 
információkat három eltérő módon adták meg a három 
tanulócsoportnak. Az első két mintánál egy kutatási ter
vet kértek a tanulóktól, de az elsőnél a felhasználható 
eszközöket csak szövegesen sorolták fel, a második min
tánál képekről gondoskodtak. A harmadik mintánál a 
valódi eszközöket adták meg és a tanulók elvégezték a 
kísérletet. A tervezést és a végrehajtást azonos kritériu
mok szerint értékelték. Az eredmények nagy különbsé
geket mutattak a három minta között. Ebből a vizsgálat
ból is következik, hogy nagyot tévedtünk a tanulók kísér
letező képességének megítélésében, amikor elfogadtuk 
az úgynevezett „papír és ceruza” típusú módszereket.

5. táblázat

„Papírtörölköző”,
Tanulói teljesítm ények összehasonlítása  

Tervezés és Kutatási feladat kivitelezése kategóriában

Átfo
gó tel- Leírás

tanulók %-a 
(csak 13 évesek)

jesítési
szint

Csak
szöveg Kép Valódi

eszköz

1 Egy pontos, kvantitatív mérés. 12 24 43
2 Egy meglehetősen pontatlan 

módszer, de még alkalmas a tö
rölközők megkülönböztetésére.

3 8 5

3 Akár 1, akár 2, de nincs megszo
rítás a felhasznált törölköző mé
retére.

13 14 19

4 Itt csak egy végső mérés készült, 
de olyan megközelítésben, ami itt 
nem kielégítő.

1 3 10

5 Csak kvalitatív mérés vagy nincs 
mérés, akár volt eszköz, akár 
csak szöveges változat.

71 51 23

A tanulóknak azt kellett kitalálniuk, hogy három kony
hai törlőpapír közül „melyik tudja tartani a legtöbb vizet?” 
Kaptak vizet, tálcákat, tölcséreket, bögréket, mérőhenge
reket és órákat. A megoldások igen eltértek egymástól. 
Néhányan a papír kúpos hajtogatásával kis csészéket 
készítettek és megfigyelték, hogy mennyi vizet tudnak 
„tartani”. Mások törlőpapír darabokat áztattak be vízbe, 
kicsavarás után ruhaszárító kötélre függesztették és mér
ték a száradásig eltelt időt. Mások a beáztatást követően a 
kicsavarást egy tölcsér felett végezték, és a vizet össze
gyűjtötték egy mérőhengerbe.

Gyakori volt az ilyen eltérő értelmezés. Ez felhívta a fi
gyelmet arra, hogy a probléma felfogása, az elképzelés, 
melyet a tanulók a bemutatott szituációról vagy a jelenség 
lefolyásáról kialakítanak, a kérdező igényének értelmezé
se, mind-mind erősen befolyásolják a tanulók viselkedé
sét. Az ilyen feladatokat nem szabad csupán a „kidolgozá
si készség” próbájának tekinteni. A tanulók értelmi tevé
kenysége (gondolkodása) határozza meg és magyarázza a 
folyamatbeli tevékenységeiket. Ez a sajátos példa még 
további mérési problémákra is felhívja a figyelmet. A cél
ravezető mérés kivitelezésének legfőbb akadálya nem a 
tanulók rossz műszer-skála leolvasási képessége volt, 
hanem a függő változó operacionalizálása.

Az utolsó példa a „harmadik kategóriá”-ra vonatkozik, 
melyet a „Megfigyelés” értékelésére állítottak össze. A 
„Megfigyelés” különböző aspektusainak meghatározását 
a feladatok összeállítási problémáinak fényében és a ta
nulói válaszok természetének ismeretében pontosítottuk. 
Ez sokkal nehezebbnek bizonyult és sikertelenebb volt, 
mint a többi kategóriánál. A problémák gyökere a foga
lomalkotás, mert a megfigyelő annak alapján képes meg
látni és kiválasztani a szignifikáns adatokat az őt folyama
tosan elárasztó, kaotikus adathalmazból. A helyzetet a 15 
évesek értékeléséről készített beszámoló „Megfigyelés” 
című fejezet végéről vett idézet írja le:

„Míg az APU a -természettudományos megfigyelést és 
az eredmények elemzését• a tudományos tevékenység 
kategóriában méri, jó lenne, ha a természettudományok 
tanítása során a -gyakorlati ismeretek* mérése szorosan 
kapcsolódna a tanulók fogalmi kiindulópontjához. ”

Ennek a szemléletnek az a következtetése, hogy a meg
figyelő-képesség felmérése olyan elszigetelt, rövid gyakor
latokkal, melyek mentesek minden tágabb összefüggéstől 
ami élteimet adhatna azoknak, használhatatlan.

Szeretnénk néhány tanulságot levonni az APU tapasz
talataiból, melyeknek csak kis részét jelzik az itt bemuta
tott példák.

1. A módszerek széles skáláját kell felhasználni. Az 
olyan egyoldalú módszerek, mint az I.E.A.-ban és az USA 
országos felmérésében is használt gyakorlatok1 szerintük 
elfogadhatatlanok, mert megbízhatatlan képet adnak a 
tanulók képességeiről és elmulasztják megvilágítani a 
tanulási tapasztalatokat és a tanulás felmérését, ami köz
ponti fontosságú.

2. A tanulók teljesítményének -  bármely kritériumra 
vonatkozó -  rövid, csak egy vagy két kérdésre korlátozó
dó mérése nem ad megbízható eredményt, még ha egy 
nagy csoport átlaga is az, figyelmen kívül hagyva egy 
individuális gyereket. Az APU 1984-es, 13 éveseknél vég
zett, természettudományos felmérése során 35 csomagot 
használt, egyenként 465 különböző kérdéssel annak ér
dekében, hogy megbízható eredményt kapjon. Vala
mennyi gyakorlati és szöveges feladat ebben a sorozat
ban körülbelül 35 órai tanulói munkát foglalt magába.

3. A tanár, aki sokszor és különböző vonatkozásokban 
tudja rögzíteni a tanulói teljesítményeket, és diszkutálhat
ja az egyéni beállítottságú válaszokat a mögötte lévő gon
dolkodás megértése végett, messzemenően megbízha

1 Magyarországon reprezentatív mintán még nem használták.
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tóbb képet alkothat a tanulóról, mint bármely külső vizs
ga. Ahhoz azonban, hogy ezt megtehessék, segítségre 
van szükségük; olyan alapvető programokra, melyeknek 
célja a tanári értékelés támogatása kérdés- és feladatkész
letekkel, eljárásokkal, továbbképzéssel.

4. Az itt áttekintett tanulságokat komolyan fontolóra 
kell venni valamennyi olyan rendszernek, ahol külső 
vizsgákat (méréseket) használnak a tanulók jövője szem
pontjából fontos döntések meghozatalához. Jelentős, 
hogy a legfőbb állami vizsgarendszernél -  ide értve az 
Angliában lévőket is -  nem csak hogy nem oldották meg 
ezeket a problémákat, de világosan még fel sem ismerték 
őket. Az ok, az ilyen vizsgák értékelésére szánt anyagi 
erőforrások mértéke. Nagyon kevés kísérlet van a vizsgák 
és a felmérések összehasonlítására, melyek sokkal széle
sebb területen át tárják fel a tanulói teljesítményeket mint 
egy állami vizsga lehetőségei (például feladattípusok, 
felmérési idő, stb. tekintetében). Az APU kutatásaiban 
felhalmozott szakértelem és intelligencia messze megha
ladja azt, amit az állami vizsgákban elkötelezettek képe
sek kibontakoztatni munkájuk végzése közben.

Formatív és szummatív értékelés

A tanulók tanulásának az értékelése a jó tanulás és 
tanítás legfontosabb jellemzője. Úgy tűnik azonban, a 
tanárok általában túl keveset tudnak tanítványaiknak a 
tananyagban való előrehaladásáról; csupán feltételezik, 
hogy tanulnak. A (bevezetőben említett) Angliai Tanács
adó Csoport ennek bizonyítékait találta.

Az újonnan kifejlesztett országos felmérési rendszeren 
belül vannak olyan kísérletek, melyek fontosnak ítélik azt, 
hogy a tanárok maguk mérjék fel saját tanítványaik teljesít
ményét. Az eredményeket hasonlítsák össze az országos 
külső teszt eredményeivel, esetleg kombinálják a kettőt. 
Ez a kísérlet sok rendetlenséget leplezett le az általános és 
középiskolai tanárok körében. Néhányan például adott 
időben megállították a tanítást azért, hogy a tanulók meg
határozott idejű írásbeli vizsgát tegyenek le formális vizs
gafeltételek mellett. Mások a tanítást félbeszakítva tesztel
ték a gyerekeket és azért panaszkodtak, hogy az ilyen 
munka időt vesz el a tanítástól. A tanári értékeléssel foglal
kozó korábbi kutatások más jellegű nehézségeket tártak 
fel. Egy angliai felmérésnél 106 iskolából álló mintán azt 
tapasztalták, hogy a tantervi döntéseket befolyásoló 20 
lehetséges tényező rangsorolásakor a felmérési eredmé
nyeket tették a 20. helyre. Úgy látszik, ők is a tanulók 
gyengeségének tulajdonították a bukásokat, s nem a taní
tásukkal kapcsolatos problémák bizonyítékának.

Tudásmérésük egyetlen eszközeként feleletválasztós 
és rövid választ igénylő, írásbeli teszteket használtak. Két 
ausztráliai tanár tanulmányában feltárta a tanulásról alko
tott elképzelés és az értékelési stratégia közötti kapcsola
tot. Jelezték azt a problémát, amikor a tanulók nem a 
tanáraik elképzelése szerint értelmezték a felmérési fel
adatokat. Gyakran felelősségre vonták őket olyan köve
telmények intuitív felismeréséért, melyeket tanáraik nem 
értettek, hiszen nem volt szándékuk olyan követelmé
nyeket támasztani.

A tanulmány elején idézett elképzelés -  úgy tűnik -  
ismeretlen és nehezen megalapozható az iskolában. Itt 
két elvet kell megragadni.

Az első vitatja az elképzelésben a tudásmérés szüksé
gét, mert az zavarja a természetes tanítást és tanulást, 
ezáltal kárt okoz.

Hogyan képes akár a tanár, akár a tanuló előre haladni 
anélkül, hogy ellenőrizné a tanulás sikerességét vagy 
kihasználná az azonnali visszacsatolás lehetőségét, ami 
nélkülözhetetlen a félreértések és hibák kiigazításában, 
amelyek pedig lehetetlenné tehetik a tanuló továbbhala
dását a tantárgy későbbi szakaszán? Tanítani tudásmérő 
visszacsatolás nélkül olyan, mint vakon utazni!

A második elv az elsőből következik. A tudásmérés 
nem egy „extra”, odacsatolva egy kis tanításhoz, mint a 
hajó derekán a kagyló. A tudásmérést kezdettől fogva be 
kell építeni a tanítási tervbe. Ha az ilyen tervnek van ért
hető célja, akkor a tanulóknak maguk a tanulási tevé
kenységek mutatják meg, hogy azokat a célokat elérhetik 
általuk, és ezáltal maga a tanulói munka adja a fejlesztő 
értékelést. Szó sincs „extrák”-ról!

Az egyik oka annak, hogy ezt az értékelési modellt 
nehéz megragadni -  teljesen eltekintve a működtetésé
nek gyakorlati problémáitól -  sok tanár esetében az a 
kép, melyet a külső vizsgák tapasztalatai alakítottak ki a 
tesztelésről és értékelésről. Ezek a vizsgák erősen befo
lyásolják a mindennapi tanítást is, mely gyakran nem 
szerencsés. De éppen úgy, ahogy szükséges a jó fejlesztő 
(formatív) értékelés, szükség van az iskola elhagyásakor 
bizonyítványt adó, korrekt módszerekre is, melyek a köz
véleményt informálják az iskolák teljesítményéről. A 
probléma az, hogy gyakran nem veszik tudomásul: ez a 
tájékoztatás csak akkor korrekt az egyén és hasznos a 
társadalom számára, ha tartalmuk megbízható.

A külső vizsgák nehezen tesznek eleget ezen feltéte
leknek, mert rövid időre korlátozottak, és mesterséges, 
stresszel telített körülmények között zajlanak. Az is tény, 
hogy az írásbeli vizsgák semmitmondóak a tanulók olyan 
képességeivel kapcsolatban, mint az eszközök használa
ta, egy kísérleti vizsgálat megtervezése és kivitelezése. A 
vizsgák más korlátáit is jeleztük már az előzőkben: a vali- 
ditás tekintetében a mesterséges és korlátozott eszközö
ket, a megbízhatóságnál a teszt rövidségét.

Ha a fejlesztő értékelést gondosan végzik, akkor az 
sok olyan információt adhat a tanároknak, melyek men
tesek az említett korlátozottságoktól. Ha ezek közül töb
bet használva adnának bizonyítványt, tájékoztatást, azaz 
szummatív értékelést, akkor sok nehézség megszűnne. A 
külső vizsgákat sokkal jobb minőségű információkkal 
kell helyettesíteni, melyek segíthetik a tanulást és tanítást 
is, a záró vizsgák káros úgynevezett „farhullám-effek- 
tus”-a helyett. A tanári értékelés státuszát erősíteni kell, a 
szakmabelieknek sokkal felelősebb szerepet kell kapni 
saját tanulóik tekintetében.

A célhoz vezető utat még nagyon sok probléma zárja 
el. Néhányan állítják, hogy egy speciális célra tervezett 
rendszer információi (formatív értékelés) nem használha
tók egy másik célt szolgáló szummatív értékelésre. Itt az 
érvelést pontosítani szükséges. A formatív értékelés az 
iskola számára csak belső értékelés lehet. A szummatív
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értékelés akár belső, akár külső, vagy a kettő kombiná
ciója. Ha a szummatív értékelés külső, akkor jelentkezik 
az érvénytelenség és a vizsga nem kívánatos „farhullám- 
effektus”-a, ártani fog a tanulásnak és gátolja a fejlesztő 
értékelést. Ha a szummatív értékelés részben vagy telje
sen belső, akkor a tanárok által formatív és szummatív 
célra gyűjtött és használt információk viszonyát kell majd 
elővigyázattal kezelni.

Egy sokkal triviálisabb probléma az, hogy minden 
tanárnak lehet a többi tanárétól eltérő standardjai, elvárá
sai és sajátos tantervi értelmezései. Ezért a nyilvánosság 
nem bízik a döntésükben, még a legszigorúbb nyíltság 
feltételezése mellett sem. Azok az eszközök, melyek a 
tanári döntések tisztaságát és közös skálán való kalibrálá
sát biztosítanák túl szigorúak és drágák lennének. Költsé
ges lenne az átfogó tanári továbbképzés is, melyre a fej
lesztő értékeléshez szükséges jártasságok kialakítása 
miatt lenne szükség.

Jobb tanulási szükségletek, jobb értékelés

A most bemutatandó érvek a legújabb amerikai publi
kációkból származnak. A tudásmérés gyakorlata gyorsan 
változik az USA-ban. Néhány évtized alatt széles körben 
elterjedt a rövid, külső, standardizált, csaknem mindig 
feleletválasztós tesztek használata. A kialakításukhoz 
szükséges technikai szakértelem egyedülállóan magas 
szintet ért el. Ennek ellenére nagyon sok állam most el
hagyja ezeket, mert már nyilvánvaló, hogy hatásuk csak
nem jelentéktelen az oktatás fejlesztésében.

1989 óta 16 állam kezdett kifejleszteni új mérési eljárá
sokat a természettudományos oktatás terén, 20 a mate
matika-tanításban. Egy beszámoló 1992 tavaszán további 
új kezdeményezések gyors fejlődéséről adott számot. 
Nagy az érdeklődés az olyan teljesítménymérés iránt, 
mely közelebb áll a jó tantermi gyakorlathoz, több időt 
vesz igénybe és amelyben a tanárok is részt vesznek.

A változások gyökerét a témakörben megjelent leg
újabb könyvből vett idézetekkel illusztrálhatom. A könyv 
címe: „Changing Assessments; Alternative Views of Apti
tude Achievement and Instruction” (Gifford and O’Con
nor, 1992). Szerzője az USA tizenkét vezető szaktekinté
lye, kiadója: National Commission on Testing and Public 
Policy. Mindenekelőtt három idézet professzor Larrie 
Shepard zárómegjegyzéseiből:

„A legfontosabb hozzájárulás... annak belátása, hogy 
minden tanulás magába foglal gondolkodást. Helytelen 
a régi tanuláselméletek szerint azt hinni, hogy az alapok 
gépies magolását követi a gondolkodás és a magyarázat. 
MwíResnick bizonyította, még egyszerű szövegek megér
téséhez is szükséges a következtetési folyamat és a gon
dolkodás arról, hogy mi a szöveg jelentése. Azok a gyer
mekek, akikbe számos tényt, algoritmust, megoldási kész
séget, szótári kifejezések listáit sulykoltak be anélkül, 
hogy kialakult volna alapvető fogalmi modelljük vagy 
értelmét látták volna annak amit csináltak, nehezen 
tudják megtartani az információkat (mert azok elemei 
összefüggéstelenek) és képtelenek a memorizáltak alkal
mazására (mert nincs értelmük). ...-A felmérés-hajszolt

oktatás« a reformot rossz irányba tereli, ha a tesztelések 
hiányos vagy alacsony szintű tanulási célokat testesíte
nek meg... A tudásmérés reformjára irányuló különböző 
erőfeszítések elképzelésük kifejezésére olyan kifejezéseket 
használnak mint »autentikus-, -direkt«, -teljesítmény«, 
mely szerint a felméréseknek a valódi tanulási tevékeny
ségeket kell megragadni, ha el akarja kerülni az oktatás 
eltorzítását. ”

A Resnick-féle cikk (1992), melyre Shepard utal, a fele
letválasztós vagy nagyon rövid választ igénylő tesztek 
kritikája, amely máig csaknem egyetlen tesztelési forma 
volt az USA iskoláiban:

„Azok a gyerekek, akik az olvasást főleg abban a for
mában gyakorolják, ahogy az ezekben a tesztekben meg
jelenik -  és bizonyítékok vannak arra, hogy sok tante
remben ez történik -  kevésbé lesznek kitéve egy -gondol
kodtató tanterv« követelményeinek és gondolkodási lehe
tőségeinek. A tanulók, akik a matematikát standardizált 
tesztekben található formában gyakorolják, sohasem 
lesznek kitéve olyan fajta matematikai gondolkodásnak, 
amire valamennyien törekednek, akik a matematikata
nítás reformjával foglalkoznak. ”

A cikk a továbbiakban bármely számonkérési céllal 
tervezett teszt elkerülhetetlen hatásait hangsúlyozza a 
tanítással kapcsolatban:

„A tudásmérést úgy kell megtervezni, hogy amikor 
rendszeres munkánkat végezzük -  azaz felkészítjük a 
tanulókat a helyes cselekedetre (kivitelezésre)- a tanulók 
gyakorolhassák azokat a képességeket és fejleszthessék 
azokat a jártasságokat, melyek az oktatási reform valódi 
céljai... Ha a nyilvános számonkérési módszerek része
ként széles körben alkalmazzák a teljesítménymérést, 
akkor nem csak megszüntetheti azt, hogy egymástól füg
getlen tényeket és készségeket tanítsanak, de jó irányba 
terelheti a tantervfejlesztést is, a gondolkodási értelmezé
si tevékenységek kiterjesztése szempontjából. ”

Végül egy másik idézet Shepardtól, amely jellemezhet
né sok ország helyzetét, különösen Anglia jelenét:

„Mivel a politikusok nem ismerik a gyermekek tanulá
sára vonatkozó új kutatások eredményeit, hajlanak 
arra, hogy megbízzanak saját belső elképzeléseikben, 
melyeket valószínűleg az ő iskolás korukban kurrens 
elméletek alakítottak ki. Olyan dolgokat nem ismernek, 
melyek a pszichológusok mai ismeretei szerint teljesül
nek, még ha ellentmondanak is a néhány évtizeddel 
ezelőtti népszerű bölcsességeknek. Ha a politikusok to
vább erőltetik az idejét múlt elméleteik és régi elveken 
alapuló teszteléseik végrehajtását, aláaknázhatják a 
saját szándékaiknak megfelelő célt: magasszintű oktatást 
minden tanuló számára.”

Formatív értékelés fejlesztése a gyakorlatban

Az eddig bemutatott példák és érvek keretként szol
gálhatnak néhány új értékelési kezdeményezéshez. Az el
ső triviális igény olyan jó értékelési gyakorlat kialakítása, 
majd példakénti elterjesztése, amely felhasználható a 
gondolkodást fejlesztő tanterv ideáljának megfelelő taní
tás részeként.
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6. táblázat

Minta az angol középiskolákban használt tanulói önértékelő lapra

Szerző: Carolyn Parkin (Salisbury School)

KÖNNYŰ MEGFONTOLÁSOK -  HOGYAN MŰKÖDIK A SÖTÉTÍTŐ KAPCSOLÓ?
Név:...............................................
Csoport:.........................................

Megtetted ezeket? Színezd ki a kockákat és írj megjegyzéseket! Stop! Csak tanári használatra!

1 Eredményeimet táblázatban rögzítettem. 

©

nnnn □  Kísérleti tények rögzítése, például táb lázatban és 
diagram ban.

Ä)

2 Azt találtam, hogy minél hosszabb a drót, 
annál sötétebb a lámpa. Rövidebb drót 

© esetén fényesebben világít.

nnnn Q M egfigyelések érte lm ezése általánosított 
m egállapítások szem pontjából.

3 írtam a kísérletről és magyaráztam mit 
csináltam.

©

nnnn Q A végrehajtott tevékenységek leírása, a fontosabb 
vonások elrendezésével.

(ta

4 Kísérletemben változtattam a drót 
hosszát és mértem valamennyi 

© felhasznált hosszúságot. Kétféle drótot 
használtam.

nnnn □  A vizsgálat m egtervezése, a releváns változók 
azonosítása m ás változók ellenőrzése.

5 Vonalzót használtam a drót hosszának 
méréséhez, és ampermérőt az 

© áramerősség méréséhez.

nnnn □  M érőeszközök kiválasztása és használata fizikai 
m egfigyelések kvantifikálásához.

j£o

6 Táblázatban rögzítettem a dróthosszakat 
és a leolvasott áramértékeket. Az 

© eredményt grafikonon ábrázoltam.

nnnn Q Az e redm ények rögzítése m egfelelő m ódon.

Ä)

7 Azt találtam, hogy a drót hossza és típusa 
befolyásolja a lámpa fényességét. Azt is 

© észrevettem, hogy a lámpa fényessége az 
áram mértékétől függ.

íta

Q Következtetés a kísérlet eredm ényeiből.

További igény -  a tanulás elősegítése érdekében -  
olyan rendszerek feltárása, melyben a tanár által válasz
tott és általa ellenőrzött tudásmérések felhasználhatóak 
külső bizonyítvány céljára és tájékoztatásra is. Ausztrália 
Quensland államában a bizonyítvány egyetlen forrása a 
tanári értékelés, nincs külső vizsga. Viktória államban 
egy lazán előírt tanfolyami munka során végzett mérések 
alkotják a bizonyítványban lévő eredmények legfőbb 
komponensét. Angliában az osztálybeli munkánál kiala
kított tanári értékelés előfeltétel a természettudományos 
tárgyaknál, de csak 20 %-át képezheti a bizonyítványban 
lévő osztályzatnak. Más országosan használt rendszerek 
is növekvő mértékben veszik figyelembe a tanári értéke
lés elemeit. Svédországban külső teszteket használnak az 
iskolai teljesítmény-pontok eloszlásának és átlagának ka
librálására, de ezen belül az iskola saját belső információi 
alapján dönt az egyes tanulók eredményeiről.

Egy angol kutatásban (Graded Assessments in Science 
Project) a tanulók a kötelező középiskolai oktatás öt évé
ben bizonyítványokat halmoznak fel. Valamennyi bizonyít
vány egy könnyű, egy közepes és egy nehéz vizsga-kom
bináción való megfelelést tanúsítja. A tartalmat egy nagy 
feladatbank igénybevételével mérhetik fel, amely különbö
ző tantervi megközelítéseket kínál, a „kidolgozási kész- 
ség”-eket változatos összefüggések között értékelhetik és 
hasonlóan, a felfedezési készségeket a tanári munka során 
becsülhetik meg egy javasolt feladatsorból a tanár által 
választott körülmények között. A követelmények az egyen

súlyt biztosítják a tartalmi, a feldolgozási és a felfedezési 
dimenziók között. Az iskolák egyenlőségét, a méltányossá
got és a külső vizsgákkal való összhangot a következő té
nyezők biztosítják: külső feladatbank használata, külső 
kritériumok szerinti gyakorlat, az értékelt tanulói munkák
ból elküldendő minták az osztályozás igazolása érdeké
ben. A kísérletben részt vevők azt tapasztalták, hogy a jó 
bizonyítványok összegyűjtése erősen motiválja a tanulókat.

Az értékelésnél az elégséges kritériuma az elérhető 
pontok 75 %-ának megszerzése volt. Sok tapasztalt tanár 
igen nehéz feladatnak tartotta a tanítási és tesztelési szo
kásokat úgy alakítani, hogy ezt a magas mércét elérhes
sék. Bár ezt a rendszert néhány évvel ezelőtt, bármilyen 
végső vizsga nélkül, elfogadták bizonyítványként az isko
la utolsó évfolyamán ezt a beleegyezést éppen most 
visszavonták, és várhatóan egy külső, végső vizsga lesz 
szükséges olyan okokból, melyeknek semmi közük nincs 
ezen sajátos séma működéséhez.

Ez egy szabadabb rendszerű értékelési sémát biztosít, 
de sok tanár vonakodik elfogadni annak fizikai kénysze
rét. Amikre inkább szükség lenne, azok a kutatási és fej
lesztési programok, melyek erősítenék a tanárok fejlesztő 
értékelésének hírnevét és gyakorlatát annyira, hogy sze
repet kaphasson mind a tanteremben, mind azon kívül. 
Ilyen programoknak nem kell nagyratörően az egész 
rendszert megváltoztatniok. Lehet például, hogy a szolid 
munka tanárokkal és tanárok között javítaná a mindenna
pi gyakorlatot.
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A 6. táblázat a középiskolák alsó osztályaiban vala
mennyi tanuló által használt értékelőlap egyik típusát 
mutatja. A baloldalon a gyakorlat sajátos céljait sorolják 
fel a tanulók nyelvén, a jobboldalon pedig az országos 
tanterv hivatalos nyelvén. A középső rovatokat a tanulók 
töltik ki, ahová beírhatják véleményüket a cél elérésének 
nehézségeiről vagy sikeréről. Amikor először csinálták, 
csak a legtehetségesebb tanulók írtak ezekbe a rovatok
ba. Ekkor bevezették a rovatok bal felső sarkában látható 
4 kis négyzetet. A tanulókat kérték hogy színezzék be 
azokat.

Mind a négy beszínezése jelenti a teljes magabiztossá
got, 0 vagy 1 beszínezett négyzet a teljes bizonytalansá
got vagy értetlenséget fejezi ki. Ez az új kívánság katalizá
torként hatott a gyengébb képességű tanulók esetében az 
egyre hosszabb megjegyzések írásához. Ezt a sémát vala
mennyi témánál használták, de egy év kitartó munkát 
igényelt, amíg minden tanuló képes lett folyamatosan 
kifejezni véleményét a saját munkájáról.

A fejlesztő (formatív) értékelést támogató programok 
lényeges elemei:

-  A tudásmérést be kell építeni a tanterv tervezésébe. 
A tervezésnél azokat a készségeket és ismereteket kell 
hangsúlyozni, amelyeket a tanulók megértenek, s vállal
ják a célkitűzéseiket. Ezek a feladatok és az általuk 
elérendő célok hozzájárulnak a „gondolkodtató curricu- 
lum”-hoz, általa a tanulók is részesei lesznek azon dön
tések meghozatalának, hogy mit kell tenni, miért kell 
tenni és hogyan kell tenni azokat, valamint részük lesz 
a saját munkájuk sikerességének és korlátainak a bírála
tában.

-  Ebből következik, hogy a tanulók előírás szerint a 
tanulás szerves részeként résztvesznek saját értékelésük 
kialakításában, ezért el is fogadják azt.

-  A tanárok csak azon konkrét gyakorlatok sajátos 
céljainak felmérését végzik, eredményeit rögzítik, melye
ket ők vagy mások majd felhasználnak.

-  A formatív értékelést nem szabad kizárólag írásbeli 
dolgozatokra alapozni. Segíteni kell a tanárt abban, hogy

kihasználhassa az osztályteremben hozzáférhető sok kü
lönböző információ előnyét.

-  A tantervi céloknak megfelelő kritériumokat úgy kell 
megválasztani, hogy szabatosak és értelmezhetők legye
nek, és ne legyen sok a kezelhetőség szempontjából.

-  A tájékoztatáshoz a tanároknak összegezni kell a 
fejlesztés során részletekben kapott információkat, ehhez 
világos szabályokban kell megállapodni.

-  Létfontosságú, hogy a tanárok kicserélhessék és 
megoszthassák tapasztalataikat kollégáikkal, az egyforma 
standardok, a korrekt gyakorlat és a tanárok kölcsönös 
fejlesztése érdekében.

Politika és nyilvánosság

Az előbbi követelménylista ijesztően hat, de ha nem 
tudunk azok többségének megfelelni, akkor ennek hiá
nya a jelenlegi szokások tartós gyengeségeit leplezi le. 
Vannak más követelmények is. Az elmúlt évben Angliá
ban -  mint már jeleztem -  az értékelési szokások negatív 
tendenciájú fejlődést mutatnak. Hasonló jelenségekről 
számoltak be Ausztráliában. Az okok azonosak. A felüle
tes, politikailag konzervatív kormányok ellenhatást fejtet
tek ki a nézetük szerint homályos oktatási divat ellen, és 
megindították a hagyományos gyakorlat visszaállítását. 
Az tette lehetővé számukra a változtatást, hogy a nagy 
nyilvánosság nem érti a tesztelési, értékelési problémá
kat. így a közönség nem támogatta, de hallgatólagos be
leegyezését adta a negatív jellegű változtatásokhoz.

A külső állami vizsgának rangja van, nyilvános bizal
mat élvez, bár azt nem érdemli meg. A vizsga csak lát
szatra „fair”, komoly hiányosságait a közvélemény nem 
érti. Másrészt a közvélemény a tanárok döntéseit megbíz
hatatlannak tekinti. Ezen hiedelmek széleskörű elterjedé
se miatt nagy kár érte az oktatást. Kötelességünk mindad
dig vitatkozni, amíg igazunkat belátják, és változtatnak a 
helyzeten.

Azt kell mondanunk, hogy a jobb értékelés használata, 
a jobb tanulás érdekében szükséges a közvélemény és a 
politika tájékoztatása a pedagógiai mérések dolgában.

FŐISKOLAI OKTATÓK TANÁCSKOZÁSA
A magyarországi főiskolák fizika, matematika és számítástechnika 

oktatóinak 1994. évi, sorrendben tizennyolcadik tanácskozását a Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskola és a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem 
Élelmiszeripari Főiskolai Kara rendezte meg Szegeden 1994. augusztus 
22-e és 24-e között. A tanácskozáson 31 főiskoláról 132 oktató és két 
külföldi (holland és japán) vendég vett részt.

A tanácskozás első napján, a plenáris ülésen két előadás hangzott 
el, Keszthelyi Lajos akadémikus „Bioenergia, bioenergetika”, valamint 
Krisztin Tibor egyetemi docens „Rend a káoszban, a káosz matematikai 
alapjai" című előadása.

A második napon három szekcióban folytatódott a tanácskozás. A 
fizika szekcióban 11, a matematika szekcióban 12, a számítástechnikai 
szekcióban ugyancsak 12 előadás hangzott el.

Az első nap délutánján és másnap reggel összesen 20 posztert mu
tattak be a szerzők.

Az előadások és a poszterek új kutatási eredményekkel, módszerta
ni kérdésekkel, oktatástechnikai öúetekkel foglalkoztak vagy új számí

tástechnikai programokat mutattak be. Több előadás, illetve poszter 
foglalkozott a kifejezetten a matematika oktatását segítő új programok
kal, továbbá a mostanában terjedő nulladik évfolyamok helyzetével és 
jövőjével.

A harmadik napon ismét plenáris ülés volt, amelyen három fontos 
és időszerű kérdésről esett szó. Szíjjáró Miklós „A kreditrendszer beve
zetésének lehetősége a Széchenyi István Főiskolán”, Halász Tibor „A 
társadalom igénye a fizikaoktatással szemben” és Nagy István -  Sima 
Dezső szerzőpáros „Diplomás munkanélküliek posztgraduális képzése 
a műszaki informatika területén” című előadását hallgathatták meg a 
résztvevők.

A tanácskozás szünetei, a közös vacsora és kirándulás (Ópuszta
szerre látogattak el a résztvevők) sok-sok baráti beszélgetésre, eszme- 
és tapasztalatcserére adtak alkalmat.

Az 1995. évi tanácskozás a Janus Pannonius Tudományegyetem és 
Pollack Mihály Műszaki Főiskola közös rendezvénye lesz Pécsett.

Scharnitzky Viktor
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ESEMÉNYEK

AZ ELETTRA SZINKROTRON-SUGÁRFORRÁS 
FELHASZNÁLÓINAK 2. TALÁLKOZÓJA
Trieszt, 1994. december 1-2.

A szinkrotron-sugárzás sokoldalú felhasználása a fizikában (atom- 
és molekulafizika), de a természettudomány szinte minden ágában (fe
lületkutatás, anyagtudomány, kémia, biológia, földtudományok) és a 
gyakorlat számos területén (anyagvizsgálat, gyógyszertervezés, mikro- 
mechanika) jól ismert. A trieszti ELETTRA egy úgynevezett harmadik 
generációs szinkrotron-sugárforrás (azaz nagyintenzitású, erősen fóku
szált és kis divergenciájú nyalábot szolgáltat), az elektronok energiája a 
tárológyűrűben maximálisan 2 GeV. Szinkrotron-sugárzásának az ener
giaeloszlása kiegészíti a Grenoble-ban működő szinkrotron-sugárforrá- 
sét, amely több európai állam közös erőfeszítésével épült. Az ELETTRA 
főleg az alacsonyabb energiatartományban intenzív (infravörös, látható, 
VUV, lágy röntgen).

Az első szinkrotron-sugámyalábot 1993 őszén produkálták Trieszt
ben, de az 1. Felhasználói Találkozót már 1992 végén tartották. Akkor 
természetesen még csak előzetes információkról, illetve előzetes felhasz
nálói tervekről lehetett szó. Most már épülnek a mérőcsatornák, de két
ségtelen, hogy sok további munkára van még szükség, amíg az ELETTRA 
ténylegesen „beállt”, jól kihasznált szinkrotron-sugárforrás lesz. Több 
épülő csatorna közül különben négy van a legelőrehaladottabb állapot
ban: „Super ESCA”, „ESCA Microscopy”, „VUV Photoemission”, „X-Ray 
Diffraction”. Ezekről külön előadás is volt a találkozó programjában. A 
résztvevők különben egy „Beamline Handbook’’-ot is kaptak, -  amely
ben az előbbieken kívül még további épülő mérőcsatornákról is szó van 
-, továbbá részletes tájékoztató anyagot a nyalábokhoz való „hozzáférés” 
módjáról, a mérési javaslatok elkészítésével kapcsolatos tudnivalókról 
(megfelelő űrlapokkal együtt) és a pénzügyi feltételekről. Meg kell je
gyeznünk, hogy az osztrákok mintegy félmilliárd forintnak megfelelő 
összeggel saját mérőcsatornát építenek és épül egy közös cseh-szlovén 
erőfeszítéssel is, amelyben van némi magyar részvétel is.

Számunkra, magyarok számára talán a legfontosabb, hogy -  leg
alábbis egyelőre -  a nyalábidőért nem kell fizetni és hát ugyanakkor 
egy olyan modern, harmadik generációs szinkrotron-sugárforráshoz

van hozzáférési lehetőségünk (ezt elvben a Közép-Európai Kezdemé
nyezés politikai formáció tudományos-technikai vetülete is meg
könnyíti), amely földrajzilag viszonylag közel, jól megközelíthető távol
ságban fekszik. Természetesen az ELETTRA magyar kihasználásához 
komoly hazai előkészületek és megfelelő financiális feltételek is szük
ségesek. Akinek a z ELETTRA-val kapcsolatban további információra 
van szüksége, forduljon a Magyar Szinkrotron Bizottsághoz (Debre
cen, Pf. 51. 4001).

Még röviden visszatérve magára a Találkozóra, a már említett mérő
csatorna bemutatásokon kívül voltak az ELETTRA-ra vonatkozó, sőt az 
európai tudomány-politikára kitekintő általánosabb jellegű előadások, 
továbbá tájékoztató a felhasználói politikáról. Többen a gyakorlati al
kalmazásokat mutatták be a mikromechanikai alkatrészek gyártásában 
és a gyógyszeriparban. Bemutatták Olaszország legrégibb (1982) AREA 
nevű tudományos-műszaki parkját, amellyel az ELETTRA Laboratórium 
is szoros kapcsolatban van. Egy amerikai előadó az Iowa State Univer
sity szinkrotrón-sugárforrásával (1 GeV) kapcsolatos tapasztalatait fog
lalta össze. A kétórás poszterszekcióban elsősorban az ELETTRA-ra 
vonatkozó terveket, insztrumentális és némi más előzetes eredményt 
mutattak be (egy Abstracts füzet benne volt a konferencia-anyagban). A 
programot az ELETTRA meglátogatása, továbbá egy fórum egészítette 
ki, amelyben tudományos és finanszírozó szervezetek fejtették ki a 
szinkrotron-sugárforrás kihasználásával kapcsolatos álláspontjukat (a 
CNR képviselője hiányzott, illetve nem volt tulajdonképpeni képviselő
je jelen). A Találkozót az úgynevezett Felhasználói Közgyűlés zárta, 
amelyet az 1. Találkozón megválasztott Felhasználási Bizottság hívott 
össze és vezetett le.

A Találkozó résztvevőinek zöme természetszerűleg olasz volt, de 
képviselve voltak csaknem az összes közép-európai államok is. Ha
zánkból négyen vettünk részt, ezek közül csak egy utazott ki kizárólag 
a Találkozón való részvétel céljából.

Berényi Dénes

ATOMKI KÖZÉPISKOLAI FIZIKA PÁLYÁZAT 1994
Az MTA Atommagkutató Intézete az 1994. évi debreceni FIZIKUS

NAPOK alkalmából tizenötödik alkalommal írt ki fizika pályázatot kö
zépiskolai tanulók számára, amelynek eredményhirdetésére és a díjak 
ünnepélyes átadására márciusban került sor Debrecenben.

A pályázat témaköréül a megmaradási tételek elméleti összefoglalá
sát, illetve a választott megmaradási tétel kísérleti igazolását tűztük ki.

A pályázók jelentős része -  korábbi évekhez hasonlóan -  az elmé
leti dolgozat összeállítására vállalkozott, amely kétségtelenül könnyebb 
feladatot jelent.

Kismértékben csökkent a beküldött pályaművek száma. Változatla
nul hiányoljuk a debreceni középiskolák aktívabb szereplését és az el
múlt években értékes munkákat beküldő gimnáziumok távolmaradását.

Összesen 28 pályázat készült, (22 elméleti és 6 kísérleti munka) 
amelynek kidolgozásában 41 diák vett részt. Külön örömünkre szolgált, 
hogy az erdélyi diákok továbbra is nagy érdeklődéssel követik a pályá
zati felhívásunkat. Kiemelkedő eredményükkel ebben az évben is iga
zolták kitűnő felkészültségüket, töretlen szorgalmukat, igényes tanul
mányi munkájukat, amely mögött nem nehéz felismerni az alapos, elhi
vatott szaktanári munka tényét.

A beküldött pályázatokat a KLTE Kísérleti Fizikai Tanszékének és a 
MTA Atommagkutató Intézetének oktatói és tudományos munkatársai 
rangsorolták. A díjak odaítélése az azonos értékelési szempontok figye
lembevételével, a bírálók többszöri véleményegyeztetése és a bemu
tatott kísérletek megtekintése alapján történt.

A díjnyertes pályázók az eredményhirdetésen megtartott előadásuk
kal igazolták a feldolgozott témakörben való jártasságukat, széleskörű 
megalapozott ismereteiket.

A kísérleti témakörben készült dolgozatok közül, a bírálók egyönte
tű véleménye alapján, a pályázati kiírásnak legmagasabb fokon Finta 
Györgyi és Talamasz Csilla a túrkevei Ványai Ambrus Gimnázium 2. 
osztályos tanulói (szaktanár: Simon László) tettek eleget, akik kísérleti 
eszközeik összeállításával a töltésmegmaradás tételét szemléltették.

A kitűzött feladat azonos szinten történt megoldása következtében 
két második díj kiadására került sor.

A bírálóbizottság második díjjal jutalmazta Ács Beatrix, Altinger 
Barbara, Bencze Ivett és Ökrös Dóra közös munkáját, akik a budapesti 
Patrona Hungáriáé Katolikus Gimnázium 2. osztályos tanulói (szaktanár: 
Plósz Katalin) dolgozatukban a transzformátor működésének részletes 
tanulmányozása során nyert tapasztalataikat foglalták össze.

Szintén második díjban részesültek Bérczes Tamás és Vértesi Tamás 
a debreceni Református Kollégium Gimnáziumának tanulói (szaktaná
rok: Bertalan Mária és Horkay György). Ötletes mérési berendezésük
kel a mechanikai energiamegmaradás tételét igazolták.

Harmadik díjban részesült Bükki Zoltán a kolozsvári Brassai Líce
um 12. osztályos diákja (szaktanár: Bitay Zsófia), a „Fotoeffektus kísér
leti tanulmányozása” című munkájáért.

Dicséretet kapott Illés Henrik, a debreceni Erdey-Grúz Tibor Vegy
ipari Szakközépiskola 3. osztályos tanulója (szaktanár: Fenyős Zoltán).
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Az elméleti témakörben a pályázati kiírás célkitűzéseit legsikereseb
ben Gábor Adrienn, a dunaújvárosi Széchenyi Gimnázium 4. osztályos 
tanulója (szaktanár; Kobzos Ferenc) oldotta meg. Szintén első díjat ve
hettek át közösen készített pályamunkájukért Pulugor Zita és Ravasz 
Erzsébet, a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Líceum diákjai (szakta
nár: Ravasz Józsefi. A bíráló bizottság második díjjal jutalmazta Somsai 
Kinga, Péntek Imre és Darvay Dániel kolozsvári Brassai Líceum tanu
lóinak munkáját (szaktanár: Darvay Béla).

Ebben a témakörben a két első díjhoz hasonlóan két harmadik díj 
kiadására került sor.

Harmadik díjat vehetett át Nagy-Méhész László, a sepsiszentgyörgyi 
Székely Miké Líceum diákja (szaktanár: Ferenczi Irén), és szintén ezt a 
díjat kapták Egyed Krisztina és Keresztes Anikó, a kolozsvári Brassai 
Líceum tanulói (szaktanár: Darvay Béla).

Munkájuk elismeréseként dicséretben részesültek az alábbi tanulók: 
Sági Mária, Mészáros Lőrinc Gimnázium, Jászapáti (szaktanár: László 

Petemé)
Kurucz Gábor, Babits Mihály Gimnázium, Pécs (szaktanár: KonczKároly) 
Pálfalvi László, Apáczai Csere János Gimnázium, Pécs (szaktanárok: 

Jéhn János és Pintér László)

VERSENYEK

IFJÚ FIZIK U SO K  VII. NEM ZETKÖZI

Groningen, 1994

Az Ifjú Fizikusok VII. Nemzetközi Versenyét 10 ország 11 csapatá
nak részvételével a hollandiai Groningenben rendezték meg 1994. 
május 30. és június 6. között. A csapatversenyen magyar diákok hatod
szor vettek részt. A magyar csapat tagjai:

Farkas Illés (Budapest, Apáczai Gimnázium, III. o.), Puskás Zsolt 
(Budapest, Apáczai Gimnázium, III. o.), Jánosik Konstantin (Kiskunfél
egyháza, Szakközépiskola, III. o.), Szász Nóra (Budapest, Apáczai 
Gimnázium, II. o.), Horváth Tamás (Barcs, Gimnázium, II. o.) voltak, 
akik a KöMaL hasábjain fél évvel korábban megjelent, előre megadott 
17 probléma közül 3-4 probléma megoldásával nevezhettek a verseny
re. A verseny időpontját megelőzően két héten keresztül a csapat 
együtt készült a versenyre az ELTE Általános Fizika Tanszéken. Diák
jainknak egyetemi oktatók tartottak előadásokat a feladatokhoz kapcso
lódó témakörökből. Kísérleti munkát is végeztek, melyeket a versenyen 
való bemutatáshoz videofilmen rögzítettek. Minden versenyző 3-4 
probléma részletes kidolgozásáért volt felelős, melyeket 10-10 perc 
időtartamú, angol nyelvű előadás formájában dolgoztak fel. (A verseny 
szabályait egy korábbi Fizika Szemle hasábjain már ismertettük.)

Diákjaink Groningenben négyfordulós (3 elődöntő, egy középdön
tő) versenyben mérettettek meg. A nemzetközi zsűritől kapott pontszá
mok, s az egyes fordulókban elért helyezések alapján végeredményben 
a táblázatban látható sorrend alakult ki.

Az első három csapat a döntő fordulóban két első, s egy második 
díjat kapott. Magyarországot Belorusziával együtt harmadik díjjal jutal
mazták. A versenyzés során nagyon nagy előnyt jelentett a biztos nyelv
tudás, amely az előadás és az azt követő diszkusszió zökkenőmentes 
lebonyolításához elengedhetetlenül fontos volt. Ebben az évben elő
ször a szereplésükért a legtöbb ponttal jutalmazott diákok egyéni verse
nyét is megrendezték, melyben 60 diák között Farkas Illés (11) és Szász 
Nóra (17) a „succesful student” diplomát is megszerezte.

A következő versenyt Lengyelország rendezi meg 1995 júniusában 
egy Varsó környéki üdülőhelyen. A korábban nevezett országok mind
egyike néhány feladatot küldött a szervezőknek, amelyekből nemzetkö

Nagy Levente, Szent Imre Katolikus Gimnázium, Nyíregyháza (szakta
nár: Nagyidat Sándorné)

Ugrai Zoltán, Gábor Áron Gimnázium, Karcag (szaktanár: Juhász István) 
Széles Krisztián, Hőgyes Endre Gimnázium, Hajdúszoboszló (szakta

nár: Szondái Kázmér)
Az ünnepélyes eredményhirdetésen -  amelyen a pályázókon kívül a szak
tanárok, szülők és barátok is részt vettek -  a díjakat és az ezzel járó pénz
jutalmat Pálinkás József, az Atommagkutató Intézet igazgatója adta át.

Az eredményhirdetést követő beszélgetésen és szerény megvendé- 
gelésen a pályázók megvitathatták a bírálatok szempontjait a meghívott 
kollégákkal, akik döntöttek a végleges sorrend kialakításában, valamint 
hasznos útmutatást, ötleteket kaptak további munkájukhoz.

Végezetül köszönet illeti a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munka
társait, akik közreműködésükkel lehetővé tették, hogy az erdélyi diá
kok ebben az évben is személyesen részt tudjanak venni az eredmény- 
hirdetésen, valamint a FIZIKUSNAPOK rendezvénysorozatán belül több 
előadást meg tudjanak hallgatni. Hasonlóan köszönetét mondunk az 
ELFT Hajdú-Bihar Megyei Csoportjának és a Soros Alapítványnak, hogy 
anyagilag támogatták a pályázat sikeres lebonyolítását.

Pécskay Zoltán, ATOMKI

IFJÚ FIZIK U SO K  VII. NEM ZETKÖ ZI VERSENYE
Groningen, 1994

Csapatok Teljes pont
szám

Helyezési
szám

Moszkvai Állami Egyetem Iskolája 1119 16,0
Csehország 1106 15,5
Oroszország 1063 14,0
Beloruszia 1093 13,5
Magyarország 1050 13,0
Grúzia 1067 11,5
Ukrajna 1014 11,5
Hollandia 1029 10,0
Lengyelország 1009 9,0
Szlovákia 987 9,0
Svédország 740 6,5
Üzbegisztán 725 6,0

zi szervezőbizottság választja ki a 17 problémát a varsói versenyre. Vár
hatóan a decemberi KöMaL hasábjain találkozhatnak diákjaink azokkal a 
feladatokkal, problémákkal, melyek magyar nyelven beküldött megoldá
sával (3-4 probléma megoldása elegendő) nevezhetnek a lengyelországi 
versenyre. A sikeres megoldókból kerül ki az az öt diák, akik angol nyel
ven elkészített előadásaikkal képviselik majd a magyar színeket.

Korábbi versenyeken magyar diákok mindig az élmezőnyben vé
geztek, 1991-ben első, 1992-ben harmadik, 1993-ban második díjat sze
reztek. Zsenei András, első éves fizikus hallgatónk, volt versenyzőnk 
(1993) a hollandiai verseny nemzetközi zsűrijében ezúttal angol-orosz 
fordítóként dolgozott, s részt vállalt a csapat felkészítésében is.

Várjuk diákjaink és tanáraik érdeklődését, nevezését! Egy iskolából 
többen is nevezhetnek.

Rajkovits Zsuzsa és Skrapits Lajos 
felkészítő és kísérő tanárok 

ELTE Általános Fizika Tanszék

HIBAIGAZÍTÁS

Lapunk 1994/7 számában a 279. oldalon található L E. Feinendegen cikkébe sajtóhiba csúszott. A 280. oldal táblázatában szereplő kockáza
tértékek valójában egy nagyságrenddel kisebbek, mint az a helyes szövegből is kitűnik.

Ugyanitt..., „hogy egymillió lakos közül egyébként is 20000 hal meg rákban”. A sajnálatos valóság: egy millióból 200000-en halnak meg rákban.
Szerkesztőség
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NEMZETKÖZI LÁNCZOS-CENTENÁRIUM
Proceedings of the Cornelius Lanczos International Centenary Conference 
Edited by J. David Brown et al,
Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia 1994, 644 oldal

Bíró Gábor 
BME Kísérleti Fizikai Tanszéke

20 évvel ezelőtt, több mint fél évszázados emigráció után itthon, 
Budapesten halt meg Lánczos Kornél. Tavaly ünnepeltük, tavaly ün
nepelte a világ -  Lánczoshoz igen széles szakmai spektrummal kötő
dő -  tudományossága Lánczos születésének centenáriumát. Ebben a 
kijelentésben -  a világ Lánczoshoz kötődő tudományossága -  semmi 
túlzás nincs. A Proceedings-kötet, amely összefoglalja a Cornelius Lan- 
czos International Centenary Conference előadásait, több, mint 600 
oldalas; a konferencián előadók száma közel 180 fő; két plenáris ülés 
volt, az egyik címe: Numerikus Matematika, a másiké: Elméleti Fizika 
és Asztrofizika. Az ezeken elhangzott 18 előadáson kívül volt két, 
egyenként 12-12 egységből álló mini-szimpózium, az egyik a matema
tika, a másik a fizika témaköréből. Gellai Borbála (Észak-Karolina, 
Állami Egyetem, Fizikai Intézet) három évet szentelt a Lánczos-életmű 
feltárására. Szakszerű, körültekintő biográfiája az eddigi legátfogóbb 
Lánczos-életrajz, amely Lánczos szakmai útjának minden szakaszát 
végigköveti. (Szimpatikus szerénységgel Lánczos bizonyos érdeklő- 
déskör-beli változásaira úgy hivatkozik a cikkében, hogy „Lánczos 
egyik levelében olvasható” -  a jegyzetekből derül ki, hogy Lánczos G.-B 
nek szóló leveléről van szó.)

A kötet másik „biográfusa” Lax D. Péter, szintén magyar származá
sú, kitűnő matematikus, láthatólag nemcsak Gellai Borbála összefogla
ló Lánczos-cikkét ismeri, hanem az adott időszak magyar tudományát 
bemutató további köteteket is. Nagy Ferenc: „Neumann János és a ma
gyar Nobel-díjasok”, valamint Radnai-Kunfalvi: „Physics in Budapest” 
című munkákat is idézi. Lax Lánczos kapcsán az úgynevezett „magyar 
jelenséget” mutatja be. Ennek a magyar jelenségnek rendkívül tömör, 
elegáns elemzését adja Marx György e kötetben megjelent cikke. Nem 
szó szerint idézve Marxot: a 100 évvel ezelőtti időszakot követő évtize
dekben Magyarország megint egyszer a történelem keresztútjain találta 
magát; császárság és parlamenti demokrácia, arisztokratikus feudaliz
mus és ipari forradalom, konzervatív földbirtokosság és kötelező isko
larendszer, háborús vereség és liberális demokrácia, kommunista dikta
túra és jobboldali hatalomátvétel... váltják egymást néhány évtized alatt. 
Ez volt a bölcsője a Magyarországon született Nagy Generációnak. Majd 
így folytatja Marx György: amikor a végső igazságnak mondott, de egy
másnak élesen ellentmondó ideológiák élnek együtt, illetve követik 
egymást néhány év alatt, akkor az ifjú elmék a kihívó ellentmondások
kal szemben megtanulnak egy bizonyos kritikai megközelítést és érzé
kenységet a jövő trendjeit illetően -  sokkal inkább, mint azon szeren
csésebb népek fiai, akik állandósult intellektuális klímában élnek. Úgy 
gondolom, hogy Marx Györgynek e z z -  már szinte „védekező” alapál
lású -  fejtegetése lényegesen több megértésre talál külföldön, és ezen 
keresztül a magyarországi tudomány, kultúra és oktatásügy eredmé
nyeinek külföld általi fokozottabb elismertetéséhez járulhat hozzá, mint 
a sajnos sokszor előforduló „magyarkodás”.

Egyébként Lánczos életében és életművében, mint cseppben a ten
ger, tükröződik a 20. századi magyar tudományosság viszonya a világ 
tudományos haladásához. A személyi kapcsolódásokról néhányat hadd 
villantsak fel: Lánczos megküldte Einsteinnek tervezett doktori dolgo
zatát, aki arról elismerően nyilatkozik; majd Szilárd Leó javaslata alap
ján lesz később Lánczos Einstein asszisztense. 1921-ben Lánczos a 
Münchenből, Sommerfeldtől nem rég hazajött szegedi Ortvay mellett 
doktorál; bár 1916-21 közt a budapesti Műegyetem asszisztense. Marx 
György közli, hogy a Lánczosnál 9 évvel idősebb Novobátzky Károly 
szerint a fiatal Lánczostz nagy hatással volt Zemplén Győző. (Aki, mint 
ismeretes, 1916-ban, az első világháborúban elesett.)

Lánczos Kornél összes műveinek kritikai kiadása, az Einstein-Lánczos-levelezéssel együtt vár
hatóan 1996-ban jelenik meg, a North Carolina State University Fizikai és Matematikai Intézeté
nek szerkesztésében. Érdeklődők, esetleg nem publikált anyaggal rendelkezők forduljanak a 
következő címhez: W illiam  R. Davis, Physics Department, P.O. Box 8202 NCSU, Rayleigh NC 
27695-8202. E-mail: DOGGET@NCSU.EDU.US

Lánczos 1921-ben, a hivatalos kormányzati szinttől dirigált antisze
mitizmus elől emigrál Freiburgba, majd Frankfurtba kerül. Hogy ne 
csak személyekhez való viszonyáról legyen szó: Lánczos 1926-ban -  
Schrödinger hullámmechanikáját megelőzve -  a kvantumelmélet alap- 
összefüggéseit integrálegyenlettel fejezi ki, amely a Heisenberg-féle 
mátrix-leírással egyenrangú. -  „És nincs kizárva, hogy a mátrix megfo
galmazásnál esetleg értékesebb lesz”-  írta Lánczos 1925. december 22- 
én küldve el cikkét a Zeitschrift für Physik számára (amelyben 1926- 
ban meg is jelent).

Lánczos ezen dolgozatáról negatívan nyilatkozik Pauli egy 1926- 
ban Jordannak írt levelében. És most egy nagyot ugorva az időben: az 
élők sorából oly fiatalon távozott, nagyon tehetséges Györgyi Géza 
tudósított a Fizikai Szemlében (1973- 11. sz.) egy Triesztben tartott El
méleti Fizika konferenciáról, amelyet 1973-ban Dirac 70 éves születés
napja tiszteletére tartottak. Itt a kvantumelmélet történetének neves 
kutatója, a kitűnő matematikus, van der Warden részletesen elemzi az 
említett Pauli-levelet, és előadása végén -  mintegy csattanóként -  mate
matikailag kimutatja, hogy nem volt jogos Pauli levelének a Lánczos- 
cikket bíráló részlete. Mindazideig (1973!) háttérbe szorult az egyébként 
sok tekintetben világszerte elismert Lánczos kvantumelmélettel kapcso
latos munkássága. Mint Györgyi Géza beszámolt róla: van der Warden 
előadása után Dirac mellett Lánczos került a konferencia középpontjá
ba. Lánczosnzk -  legjobb ismeretem szerint -  egy zokszava sem volt 
sohasem a kvantumelmélettel kapcsolatos el nem ismertsége miatt. (Ide 
kívánkozik, hogy Bőm  még 1953-ban is egy Einsteinnek írt levelében 
visszatér arra, hogy „a Heisenberg-féle mátrixok" nem egészen jogosan 
viselik ezt a nevet, és még az Einsteinnel folytatott levelezésük kötetbe 
gyűjtésekor, 1965-ben is -  már Nobel-díjasként -  még mindig fájlalja, 
hogy „közös munkájukért” 1932-ben Heisenberg egyedül kapott Nobel- 
díjat.) Lánczostól -  mint a vele készített interjúkból kiderül -  távol állt 
minden hasonló gyengeség; a szó legnemesebb értelmében volt huma
nista.

❖
Lánczos „Matter Waves and Electricity” című dolgozatára Einstein 

egy Lánczos nak írt levelében úgy reflektál, hogy „ Ön a z  egyetlen, álta
lam ismeri ember, akinek ugyanaz a beállítottsága a fizikával kapcso
latban, mint nekem...” Ugyanez a cikk annyira felkelti Schrödinger 
érdeklődését, hogy meghívja Lánczost vendégprofesszornak Dublinba. 
Lánczos igazán otthonosan Magyarországon kívül Dublinban érezte 
magát. Többször hangoztatta ezt. De Dublin előtt az USA egyetemein 
volt professzor. 1944-ben, az Aircraft Company égisze alatt előadás- 
sorozatot tart mérnököknek: hogyan hasznosíthatják munkájukban a 
matematikát. Egy Einsteinnek 1947-ben írt levelében a következő kije
lentést teszi Lánczos: az approximáció-metodika nem annyira a megol
dás gyakorlati alkalmazhatósága miatt vonz, sokkal inkább azért, mert 
egy erősen ökonomikus megoldás csak akkor lehetséges, ha az erősen 
adekvát. Ha olyan utat sikerült találni, amely megfelel a probléma belső 
lényegének. (Ez mélyebb változata Poincarréazon aforizmájának, mely 
szerint nem azért szereti a tudományt, mert segítségével jobb gépeket 
lehet konstruálni, hanem azért a gépeket, mert munkájuk segítségével 
több időnk marad arra, hogy tudománnyal foglalkozzunk.)

❖
Lánczos Kornélt természetesen nem kell bemutatni a Fizikai Szemle 

olvasóinak. Ha a most szóban forgó Lánczos-centenáriumi kiadvány 
esetleg nehezen is lesz hozzáférhető, a hazai, Székesfehérváron tartott 
centenáriumi konferencia cikkgyűjteménye megjelent. Marx György e 
centenáriumon tartott előadása olvasható a Fizikai Szemlében (1993- 
3.); ugyanezen szám közölte Palló Gábor összeállításában Lánczos Kor
nél Ortvayhoz írt leveleinek gyűjteményét; a hazai fizikai kultúra szem
pontjából oly jelentős Ortvay-kollokviumokról Füstöss László írt kitűnő 
ismertetést; a hazai fizika elmúlt 100 évéről a Fizikai Társulat centenári-
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urna alkalmából (1991) jelent meg kitűnő kötet Kovács László szerkesz
tésében, melybe Radnai Gyula, Füstöss László és Palló Gábor írtak 
fontos tanulmányokat; nem beszélve a „Marslakók érkezése” című, a 
nagy magyar tudós-emigrációról szóló Marx-kötetről; Palló Gábor cik
keiről, melyekben a többi között azt konkretizálja, kik, milyen összete
vők hatására lettek emigránsok (Hevesy, Szent-Györgyi, Szilárd Leó, 
Polányi Mihály). Csak közvetettebb összefüggésű Lánczos Kornéllal, 
hogy a Lánczosra nagy hatást gyakorolt Zemplén Győző munkásságáról 
Abonyi Iván írt elemző tanulmányt.

❖
A zseniális előadási módszereiről is világszerte híres Lánczos nagy 

súlyt fektetett az oktatásban a történeti megközelítésre. Azt vallotta, 
hogy semmilyen tárgykör nem veszít többet, mint a matematika, ha 
oktatása során megkísérlik elszakítani történetétől. (E sorok írója meg

VÉLEMÉNYEK

TUDOMÁNY KÓMÁBAN

A kínai nyelvben a „válság” fogalmát kétféleképpen 
jelölik meg, a „veszély” és az abból való „kilábalás” írásje
leket használva.

Immár közhelynek számít az orosz tudomány válságos 
helyzetéről beszélni. Ez még valójában a probléma túlsá
gosan optimista megközelítése, hiszen az elmúlt években 
a tudományt egy egész sor olyan sokkhatás érte, hogy 
helyzetét helyesebb lenne nem mint válságot, hanem 
mint kómát jellemezni. Igaz, hogy elhárultak a nemzetkö
zi tudományos együttműködést gátló abszurd megköté
sek, megszűnt a tudományos munka ideológiai irányítá
sa, gyengült az adminisztratív szabályozás is. A tudomány 
nyitottabbá és demokratikusabbá vált. Ugyanakkor a vál
tozó társadalmi és gazdasági viszonyok közepette az 
orosz tudomány óriási nehézségekkel találta magát szem
be, amelyeket a társadalom és az állam eltökélt támogatá
sa nélkül aligha lesz képes leküzdeni.

A szakértők becslése szerint az elmúlt időszakban a 
kutatásokra fordított direkt támogatások összege 30-50- 
szer kisebb lett. A tudományra fordított költségvetési tá
mogatások aránya a bruttó nemzeti termékhez viszonyít
va egészen nevetséges, hiszen alig éri el a GDP 0,5 száza
lékát. Ez a legkevésbé fejlett országok színvonalának 
felel meg. India, Brazília és Mexikó már nagyobb arányú 
költségvetési támogatást biztosít a tudománynak, mint 
Oroszország. Bármelyik műszaki könyvtárban megtalál
hatók az 1941-45-ös évfolyamok külföldi tudományos 
folyóiratai, amelyekre a megrendelést még a sztálingrádi 
csata idején sem mondták le! Napjainkban azonban a 
külföldi tudományos folyóiratok alig-alig csordogáló 
erecskéjét főképp a Soros Alapítvány pénzei táplálják.

A Statisztikai Állami Bizottság adatai szerint mind
össze a tudósok 17 százalékának fizetése haladja meg a 
hivatalosan megállapított létminimumot, a tudományos

Az Izvesztijában (Moszkva) 1994. november 2-án közölt írás. Fordította 
Fried Judit.

van róla győződve, hogy Lánczosnzk ez az álláspontja a fizika okta
tására is érvényes. Egyébként határozottan tudom, hogy jó néhány, a 
Műegyetemen fizikát oktató kollégám többször felhasználja oktatása 
során Simonyi Károly csodálatos „A fizika kultúrtörténete” című mun
káját.)

❖
1991. május 17-én az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, centenáriuma 

alkalmából Lánczos szülővárosában, a székesfehérvári Lánczos-házon 
emléktáblát helyeztek el. 1993- június 21. óta pedig Székesfehérváron -  
a Neumann János utca szomszédságában lévő -  egyik utca neve Lán
czos Kornél utca. A Lánczos Kornél Nemzetközi Centenáriumi Konfe
rencia kiadványa 1994-ben a világhírű SIAM (Society for Industrial and 
Applied Mathematics) gondozásában jelent meg, ezzel nemzetközileg is 
méltó emléket állítva Lánczos Kornél munkásságának.

Vladimir Zaharov, Vladimir Fortov akadémikusok, 
az Orosz Tudományos Akadémia tagjai

munkatársak átlagkeresete pedig a l l  vezető népgazda
sági ágazat közül stabilan a 10. hellyel „dicsekedhet”. 
Mondani sem kell, hogy ez nem áll arányban sem a 
szakképzettségükkel, sem munkájuk összetettségével. A 
felsoroltak egyenes következménye a totális belső és 
külső agyelszívás.

A külső agyelszívás -  ez a számunkra rendkívül szé
gyenletes, de a harmadik világ gyengén fejlett országai 
számára természetes jelenség -  mára tömeges menekülés 
méreteit öltötte. Az idősebb és középkorú tudósnemze
dékek számára problematikus a nyugati munkavállalás, 
de gyakorlatilag nem jelent gondot a fiatal kutatók szá
mára. Mint ahogy az elutazásnak sincs gyakorlati alter
natívája: augusztusban az elitnek számító Moszkvai Mű
szaki-Fizikai Egyetemen az aspiránsi ösztöndíj 25 ezer 
rubel volt, ami a létminimum egyhatoda. Létezik és olajo
zottan működik a felsőbb évfolyamok tehetséges diákjai
nak és az aspiránsok Nyugatra történő exportjának gépe
zete. A másik égető kérdés -  a belső agyelszívás -  a fiatal 
kutatók pályaelhagyása, akik a tudományt felcserélik az 
üzleti élettel. A statisztika szerint az oroszországi műszaki 
egyetemek hallgatóinak 80 százaléka egyáltalán nem 
akar a szakmájában itthon elhelyezkedni: vagy külföldre 
pályáznak, vagy az üzleti szférát célozzák meg, tehát egy
szer és mindenkorra elvesznek a hazai tudomány és ok
tatás számára.

A legtöbb gazdasági és szociális nehézség megoldható 
lehet. Kedvező feltételek közt a termelés csökkenését a 
gyors felfutás váltja fel (lásd Németország, Kína, Japán 
példáját). Nagy nehézségek árán, de a demográfiai válto
zások is visszafordíthatok. Ha azonban a tudomány szét
verése eléri a kritikus mértéket, visszafordíthatatlanná 
válik. A húszas években a német alapkutatások az ország 
háborús veresége és óriási gazdasági nehézségei ellenére 
a világ élvonalába tartoztak. A világelsőség megőrzését a 
kormány átgondolt politikája is segítette, amelynek volt 
esze és ereje létrehozni egy alapítványhálózatot (például
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„A nyomorgó tudósok megsegítését szolgáló német ala
pítványt”) ennek révén a legkiválóbb koponyákat sikerült 
otthon tartani.

Ez a politika sikeresnek bizonyult mindaddig, míg 
Heinrich Himmler nem vette „védőszárnyai alá” a tudo
mányt. Innentől kezdve az események felgyorsultak: el
veszítvén a kutatók 0,3-0,5 százalékát képező legjobb 
tudósait, a német tudomány igen gyorsan szétzilálódott, s 
mindez sokkal hamarább következett be, mint ahogy 
romhalmazzá vált maga az ország.

A mai gazdaságilag prosperáló Németország igyekszik 
újjáteremteni az alapkutatásokat, jelentős erőforrásokat 
fordítva e feladatra. De a folyamat túlontúl lassú, hisz 
közismert tény, hogy egy tudományos iskola kialakulásá
hoz 2-3 nemzedék szükséges. Ez azzal magyarázható, 
hogy az alapkutatások sokkal inkább a hagyományokra 
és a szigorú szakmai iskolákra épülnek, mint például a 
művészet. Az egyes szűk szakterületeken működő valódi 
tudósok száma igen csekély, elvesztésük nagyon 
könnyen vezethet egész tudományos irányzatok hanyat
lásához. Ennek a folyamatnak lehetünk tanúi ma Orosz
országban a természettudományok és az egzakt tudomá
nyok gyakorlatilag minden területén.

Az alapkutatások Nyugat-Európában, ezen országok 
ősi egyetemein születtek és formálódtak évszázadokon 
keresztül. Az első világháború kezdetekor Nyugat-Euró- 
pán kívül alapkutatások mindössze két országban foly
tak: Oroszországban és az Egyesült Államokban. Közis
mert tény, hogy a tudomány gyors fejlődése az USA-ban 
elsősorban a kiváló külföldi tudósok és tehetséges fiatal 
kutatók állandó beáramlásának köszönhető. Napjainkban 
különösen jelentős az orosz tudósok beáramlása, amit 
elősegítendő az amerikai kormány leegyszerűsített eljárás 
keretében ad számukra letelepedési engedélyt.

Az oroszországi alapkutatások mindig önálló irányban 
haladtak, főleg hazai források révén biztosítván a fejlő
dést. Valamennyire is jelentős bevándorlás csak a fejlő
dés kezdeti szakaszában volt, a 18. században, amikor 
olyan kiváló tudósok telepedtek le és alkottak Oroszor
szágban, mint Euler és Bernoulli. A 20. század elején az 
orosz tudomány már nemzetközi jelentőséggel bírt. Az 
orosz tudósok kiemelkedő eredményei a kémia, fizika, 
biológia és matematika területén bekerültek a tanköny
vekbe, élvezték a nemzetközi tudóstársadalom teljeskörű 
elismerését. Csodálatra méltó az a tény, hogy az orosz 
alapkutatások, mindama nehézség és veszteség ellenére, 
amely osztályrészéül jutott (emigráció, letartóztatások, 
tisztogatások), lényegében túlélte a forradalom utáni idő
szakot és a sztálini diktatúrát. A hruscsovi olvadás meg
hozta az orosz alapkutatások virágzásának korát, amely 
egyenletesen folytatódott a 70-es évek elejéig. Az orosz 
tudós presztízse, társadalmi megbecsülése rendkívül 
magas volt mind belföldön, mind külföldön. Azokban az 
időkben a legfelsőbb szintű pártvezetők gyermekei Q. 
Zsdanov, G. Malenkov és A. Malenkov, Sz. Hruscsov, N. 
Usztinov, A. Gromiko és mások) a tudományos pályát 
választották.

A „pangás” időszakában fokozatosan kialakult és el
mélyült társadalmunk válsága, és ez óhatatlanul visszaha
tott a tudomány helyzetére is. Számos stratégiai jelentősé

gű kérdésben a tudósok helyett a döntéseket kevéssé 
hozzáértő tisztségviselők hozták. E döntéshozatali me
chanizmus negatív hatása azonnal megmutatkozott olyan 
elsődleges fontosságú tudományágak visszaesésében, 
mint az elektronika és számítástechnika, vagy az űrkuta
tásban élvezett világelsőség elvesztése. Óriási „vízfejek” 
jöttek létre, ahol a munka hatékonysága igen alacsony 
volt. A kormány felélesztette a sztálini éra utolsó éveinek 
antiszemitizmusát, titkon korlátozva a zsidók felvételét az 
elit oktatási és kutatóintézetekbe. Ez az erkölcstelen és 
képtelen politika indította el a tudományos kutatók első 
kivándorlási hullámát, amely elsősorban a fizikai és ma
tematikai tudományoknak okozott komoly vérvesztesé
get. Tudósaink becsületére válik, hogy többségük ilyen
olyan mértékű ellenállást tanúsítva nem támogatta ezt a 
politikát. A külföldi kiküldetések megvonása volt a leg
enyhébb retorzió, amellyel a renitenseknek szembe kel
lett nézniük.

A fenn vázolt folyamatok eredményeként Oroszor
szágban elbuktattuk, „agyonfecsegtük” a hetvenes-nyolc
vanas éveknek azt a műszaki-tudományos forradalmát, 
amely a Nyugatot megvédte a soron következő válságtól 
és számára újabb technikai előretörést tett lehetővé. Vak
ságunk, amellyel átsiklottunk a Nyugat előretörése és 
saját gazdasági lemaradásunk fölött, vált végül azzá a 
gyutaccsá, amely szétrobbantotta a kommunista rend
szert és előidézte az 1991-es demokratikus forradalmat. 
Műszaki lemaradásunk leküzdése válhatott volna ennek a 
forradalomnak az egyik legfontosabb célkitűzésévé. De 
már most világos, hogy ez a cél immár majdhogynem el
érhetetlen számunkra. A tudományt és az élvonalbeli 
technikát maga alá temette a szétrombolt kommunista 
gazdaság romhalmaza. Nőttön-nő a lemaradásunk a fej
lett országoktól, s az országunkban dühöngő civilizálat
lan piacgazdaság csak növeli a szakadékot.

Nyilvánvaló, hogy tudományunk, amely az elmúlt idő
szak problémáinak nehéz ballasztját cipeli, megérett a 
reformokra. De ezeket a reformokat átgondoltan, a tudó
sok bevonásával, a nemzetközi tapasztalatok hasznosítá
sával és széleskörű társadalmi párbeszéd révén kell meg
valósítanunk.

A tudományon belüli viszonyok leginkább a fákat el
ültető és gondozó kertészek (alapkutatások) és a gyü
mölcsöt leszedők és feldolgozók (alkalmazott tudomá
nyok) viszonyára hasonlít. Naivitás azt hinni, hogy az 
utóbbiakat almaszüret idején könnyen engedik be az ide
gen kertekbe. Éppen ezért minden ország, amely szeret
ne megmaradni a műszaki haladás élvonalában, gondo
san óvja alapkutatásait. A nemzetközi tapasztalat fénye
sen bizonyítja, hogy ezen országok még abban az eset
ben is képesek valódi gazdasági és szociális sikereket el
érni, ha korlátozott természeti forrásokkal rendelkeznek. 
(Lásd Japán, Anglia, Németország és a skandináv orszá
gok példáját.) Ugyanakkor olyan országok, amelyeket a 
természet bőkezűen látott el ásványi kincsekkel (például 
számos afrikai és dél-amerikai ország), de nem rendel
keznek fejlett műszaki-tudományos kapacitással, képte
lenek leküzdeni a nyomort és a gazdasági lemaradottsá- 
gukat. Számunkra nyilvánvaló, hogy kormányunk jelen
leg túlságosan az orosz ásványi kincsek kiaknázására
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helyezi a hangsúlyt, könnyelműen elpazarolva az ország 
műszaki-tudományos erőforrásait. Ez az út semmi jóval 
nem kecsegtet bennünket.

A tudomány ugyanakkor egy másik, bár nem ennyire 
nyilvánvaló feladatot is ellát, komoly társadalmi szerepet 
vállalva minden ország életében. A tudományos közeg 
neveli ki a társadalom legaktívabb, leglelkesebb tagjait. 
Tudományos közegben született az egész disszidensi 
mozgalom, amelyet P.L. Kapica világhírű orosz tudósnak 
a kormányhoz intézett levelei indítottak el. Eme mozga
lom egész fennállása alatt a tudósoké volt a vezető sze
rep. Gondoljunk csak A D. Szaharovnak, az orosz tudo
mány óriásának a disszidensek mozgalmában -  a demok
raták első hullámában -  betöltött szerepére.

A diktátorok teljesen nyilvánvaló okokból nem szíve
lik a tudósokat. Sztálin gyakorlati szükségszerűségből 
megtűrte a fizikusokat és a matematikusokat, de könyör
telenül lecsapott a biológusokra, amelyek -  mint hitte -  
rendszere fennmaradása szempontjából fölöslegesek 
voltak. Hitler az SS segítségével inkább szétkergette az 
összes „nem árja” tudóst, olyan kárt okozván ezzel orszá
gának, amely legfeljebb a németországi háborús pusztítá
sokkal hasonlíthatók össze. Az áltudományok sokkal 
inkább megfelelnek a diktátorok igényeinek, hiszen 
megtévesztik az embereket, megfosztják őket a dolgokra 
való józan rálátástól, prédául vetve őket a legszemérmet
lenebb demagógiának és hazugságnak. S itt felvetődik a 
tudomány harmadik fontos feladata: a nép mentális 
egészségéért, világos gondolkodásáért vívott harca, ami 
elengedhetetlenül szükséges a demokrácia és a civilizált 
piacgazdaság sikeres működéséhez.

Mindez rendkívül aktuális napjaink Oroszországa szá
mára. Manapság, amikor az alapkutatások hanyatlásnak 
indultak, a médiák átlagfogyasztóinak tudatában e tudo
mányágak „ökológiai celláit” egyre jobban betölti az áltu
dományos maszlag. Ez egyáltalán nem olyan ártalmatlan 
jelenség, mint hinnénk. Az űrlényekről és időgépekről 
szóló mesék, a varázsvesszővel manipulálok, az „energia- 
sűrítők” és a „kozmikus energia átalakítóinak” népes se
rege megtéveszti az embereket, megfosztva őket a dol
gok józan megítélésének lehetőségétől. Ezáltal a nép 
viselkedése demokratikus választások idején kiszámítha
tatlanná válik. Éppen ezért a tudomány lerombolása ko
moly szociális veszély forrásává válik.

Manapság mind Oroszországban, mind határain túl 
sokakat aggaszt egy esetleges fasiszta hatalomátvétel 
lehetősége. De teljesen nyilvánvaló, hogy egy olyan 
társadalomban, amely elvesztette a korábbi intellek
tuális tájékozódási pontjait, egy totalitárius hatalomát
vétel veszélye sokkal nagyobb, mint egy mentálisan 
egészséges társadalomban. Ne feledkezzünk meg arról, 
hogy társadalmunkban újkeletűek a demokratikus visel
kedési normák, ráadásul hiányzik a demokratikus intéz
ményrendszer számos létfontosságú eleme (például a 
fejlett bírósági rendszer). A peresztrojka kezdetén a tu
domány és a fejlett oktatási rendszer voltak a civilizáció 
rendelkezésünkre álló kellékei. Ha ezeket elveszítjük, 
társadalmunkat a barbarizmus fenyegeti, olyan viszo
nyok kialakulása, ahol bármiféle demokrácia csupán 
bohózat lesz.

Tudatában vagyunk, hogy az orosz alapkutatások vál
sága miatt érzett aggodalmunkat osztja az egész nemzet
közi tudományos közösség. Először is, jelenleg mind 
nyilvánvalóbb, hogy az orosz alapkutatások óriási nem
zetközi értéket képviselnek, elvesztésük pótolhatatlan 
veszteséget jelentene az egész emberiség számára, olyat, 
melynek nagysága legfeljebb egy egész kultúra pusztulá
sával mérhető össze.

Másodszor, a nemzetközi tudományos közösség vilá
gosan látja, hogy az emberiség előtt álló globális problé
mákat sokkal hatékonyabban lehet megoldani szabad, 
egyenjogú együttműködés keretében, mintsem a nyugati 
egyetemek által kínált elit állásokért folytatott vetekedés- 
sel. Márpedig számtalan ilyen probléma gyűlt fel a „hi
degháborús" években. Bolygónkat tucatszám rázták meg 
gyilkos erejű földrengések, kitört az AIDS-járvány, jelen
tősen romlott a Föld ökológiai egyensúlya, kiéleződött az 
energia-helyzet, elvékonyodott az ózonréteg és kezdetét 
vette a globális felmelegedés. Igen rövidlátó stratégiának 
bizonyulna, ha az emberiség ölbe tett kézzel, passzívan 
várakozna a jövőbeli katasztrófák bekövetkeztére. Sokkal 
ésszerűbb lenne, ha mindazt a szellemi kapacitást, amely 
a „hidegháború” befejeztével felszabadult, az emberisé
get fenyegető potenciális veszélyforrások elemzésére, 
valamint az összehangolt védekezési módszerek kidolgo
zására fordítanánk.

Legcélszerűbb lenne egy nemzetközi pályázat-sorozatot 
szervezni, amely teljesen nyitott lenne, s amely finanszíro
zásába minden fejlett állam bekapcsolódna. Az oroszorszá
gi alapkutatások még mai nyomorúságos helyzetükben is 
méltó résztvevők lehetnének ezekben a pályázatokban.

Az ország vezetése és törvényhozása részéről határo
zott, átgondolt, de legfőképp sürgős lépések megtételére 
lenne szükség a tudomány megmentése érdekében. Vol
taképp szerény összegről van szó (a GDP 3 százalékáról), 
amelyek biztosítása nem befolyásolná jelentősen orszá
gunk gazdaságát, de amely kardinálisán meg tudná vál
toztatni a tudomány helyzetét.

Mindenekelőtt meg kell állítani az agyelszívást. E 
kulcsfontosságú kérdés megoldása nélkül bármilyen más 
tudománypolitikai lépés értelmét veszítené. Ezt egy a 
tehetséges fiatal kutatók ösztönzésére hivatott, „célzottan 
névre szóló” támogatási rendszer révén érhetnénk el, s 
ami nem kevésbé fontos, ezáltal támogathatnánk kiváló 
tudósainkat és az általuk teremtett tudományos iskolákat 
is. Természetesen a támogatásokat nyilvánosan, pályázat 
útján kell odaítélni. A támogatás odaítélésénél figyelembe 
vehetnénk a már működő alapítványok kedvező tapasz
talatát, például a Soros Alapítvány, vagy az Oroszországi 
Alapkutatások Alapítványának gyakorlatát. Az orosz kor
mány ez év júniusában tárgyalta az agyelszívás kérdéskö
rét és annak megállítását célzó javaslat-csomagot. Az elő
zetes számítások szerint e célra évente körülbelül 100 
millió dollárt kellene fordítani. Ez egy olajkút által bizto
sított éves jövedelemnek felel meg.

A belső források mozgósításával egyidejűleg több fi
gyelmet kellene fordítanunk a „hetek” lehetőségeire is. 
Ez a szervezet Oroszország számára már létrehozott egy 
körülbelül 10 milliárd dolláros alaptőkéjű alapítvány
rendszert (a privatizációt és a kisvállalkozásokat támoga-



tó alapítványokat, a rubel stabilizációját célzó alapítványt, 
stb ). Oroszországi alapkutatásokat és oktatást segítő ala
pítvány létrehozása a „hetek” égisze alatt 5 éves időtar
tamra 1 milliárd dolláros költségvetéssel logikus folytatá
sa lehetne ennek a tevékenységnek. A Nyugat reális hoz
zájárulása lenne az új demokratikus Oroszország kialaku
lásához. Az alapítvány tevékenysége nem egyszerű em
berbaráti támogatás lenne, hanem a nyugati tudósokkal 
közösen kivitelezett műszaki, tudományos és oktatási 
programokat segítené az összes érintett ország javára. 
Különös érdeklődésre tarthatnának számot azok a prog
ramok, amelyek megvalósításához az egyedülálló és drá
ga oroszországi tudományos vizsgálópadok, indító állo
mások és olyan berendezések kellenének, amelyek létre
hozása aránytalan erőfeszítéseket és befektetéseket kí

vánna a Nyugattól. Külföldi kollegáink érdeklődéssel fo
gadták az alapítvány létrehozásának ötletét, hajlandóak 
konkrét javaslatokat kidolgozni kormányaik számára. Im
máron a „hetek" által elkülönített összegek 10 százalé
káról van szó, amelyeket részlegesen visszatérítendő tá
mogatás formájában kapnánk. A vonatkozó javaslatokat 
már elkészítették és számos akadémikus aláírásával ellát
va átnyújtották Oroszország elnökének.

Az általunk javasolt lépések megtétele igen sürgős és 
egy ötéves időszakot ölel fel. Ez alatt az idő alatt -  remé
nyeink szerint -  a gazdasági helyzet stabilizálódik Orosz
országban, és az ország a továbbiakban már képes lesz 
arra, hogy saját forrásaiból tartsa fenn a tudományt. Ami 
a jelent illeti: a helyzet ma katasztrofális és rendkívüli 
intézkedéseket követel.

A Fizikai Szemle szerkesztő bizottsága az 1972-ben meghirdetett VÉLEMÉNYEK 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 vonat
kozó véleményeknek, ha azok értékes gondolatokat tartalmaznak és építőszándékúak, függetlenül attól, hogy egyeznek-e a lap szerkesztői
nek nézetével, vagy sem”. Ennek szellemében várjuk továbbra is olvasóinknak, várjuk a magyar fizikusoknak leveleit.
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ÜZENET A FIATALOKNAK
Fiatalabbakhoz szólni mindig öröm, és ahogy öregszik 

az ember, ebben az örömben -  más örömökkel ellentét
ben -  gyakrabban van része. Az, hogy ma Önökhöz szól
hatok, több az örömnél: kiváltság és nagy megtiszteltetés.

Szorongó világban élünk, melyben minden, ami drága 
nekünk, kockán forog. Nagyon igaz, hogy mi magunk 
vagyunk bajaink fő oka, ez azonban cseppet sem segít 
rajtunk: szembe kell néznünk velük. Csakugyan, sokszor 
hallunk tanácsot, sőt rendelkezéseket arról, milyen maga
tartást kellene tanúsítanunk; problémáink azonban oly 
nagyok, hogy nem annyira attól kell tartanunk: túlságo
san elmerülünk bennük, hanem inkább attól, hogy túl 
keveset törődünk velük. Meg szeretném ragadni a kínál
kozó alkalmat, hogy szóljak azokról az elvekről, amelye
ket -  úgy vélem -  cselekedeteinkben követnünk kell.

„A jövő bizonytalan, mondja az optimista”; bizonyosan 
hallották már ezt a tréfát, nagyon régi már. Mégis, sosem 
volt igazabb, mint ma. A pusztulás, mely ma bennünket 
fenyeget, kiterjedését, teljességét tekintve mindeddig 
elképzelhetetlen volt. A fenyegetés a világ legnagyobb 
részére kiterjed s az emberiség jelentős hányada ismeri; 
mégis: az ember hozta létre és ellenőrzése alatt tarthatja.

Ennek ellenére úgy látom, hogy ez a veszélyes hely
zet, amelyben vagyunk, korántsem újszerű; sokkal ré
gibb, mint a vicc, melyet az imént idéztem. Az emberek 
mindig aggódtak jövőjükért, világuk jövőjéért; féltették 
mindazt, ami drága volt előttük. A történelem előtti em
ber világa a családja volt, és csak a családja volt aggodal
mának tárgya. Még néhány száz éve is a törzs vagy a falu 
volt az ember világa, ez magában foglalt mindent, ami 
számára becses volt. Ezért aggódása a család vagy a törzs 
jövőjéért éppoly életbevágónak és fontosnak látszott szá
mára, amilyen nyomasztónak a mi aggodalmaink látsza
nak a mi számunkra. A műszaki haladás, a hírközlés fej
lődése az egész Földet elhozta otthonunkba, és szívünk 
is megnövekedett, annyira, hogy befogadja az egész em
beriséget, aggódása kiterjed mindenkire. Aggodalmunk

Előadás a szerző jogi díszdoktorrá avatása alkalmából. Megjelent: Pro
ceedings of the Fourth Canadian Mathematics Congress (Toronto: Uni
versity of Toronto Press, 1959.)

Wigner Jenő

nem volna azonban kisebb akkor sem, ha csak családunk 
miatt nyugtalankodnánk, ha csak közvetlen környeze
tünk volna kedves nekünk, és ha csak ők volnának fe
nyegetett helyzetben. Ami az új fegyvereket illeti, mindig 
úgy vélték, hogy ezek mindenki pusztulását jelentik. A 
Lateráni Zsinat már 1139-ben megtiltotta egy új fegyver 
használatát: az íjpuskáét, legalábbis keresztények ellen.

Nem új jelenség az sem, hogy a veszély, melytől ret
tegünk, az embertől ered. Az ember mint biológiai egy
ség sikerének mértéke, hogy más élőlények ellenséges 
magatartása s a természeti erők okozta megpróbáltatások 
a történelem folyamán mindig kisebb fenyegetést jelen
tettek számára, mint saját testvérei. Történelemkönyveink 
az ember felebarátaival vívott küzdelmének történetével 
vannak tele, s nem a természet, az állatok ellen folytatott 
küzdelem történetével.

Végül, attól tartok, hasonlít helyzetünk őseinkére 
annyiban, hogy a bennünket fenyegető konfliktusok nem 
látszanak racionális eszközökkel megoldhatónak. A görö
gök részéről semmilyen ékesszólás, rábeszélő képesség 
nem indította volna arra a perzsákat, hogy otthon marad
janak és békésen műveljék földjeiket. Az amerikai haza
fiaknak sem sikerült volna, bármely meggyőzően érvelje
nek is, rávenni a briteket, hogy feladják az uralmat orszá
guk felett, és brit részről sem lett volna elég semmilyen 
meggyőző erő, hogy a hazafiakat adójuk békés megfize
tésére buzdítsák. Az értelem szolgálónk csupán, cseleke
deteinket „vágyaink vezérlik”. Az ember mindig ki fogja 
elégíteni vágyait, ha kielégítésük könnyűnek látszik.

Megpróbáltam kifejteni: veszélyes helyzetünk, az embe
riség jelenlegi nehéz helyzete, bármily félelmetes és fenye
gető legyen is, mint a matematikus mondaná, „elvileg nem 
új”. Helyzetünk lényegében ugyanaz, mint őseinké volt. 
Ha a veszély, amelyben vagyunk, hipnotikus hatással van 
ránk, gyakran volt ez így őseinkkel is -  és így van az egér
rel a kígyó láttán. Le kell küzdenünk félelmünket éppúgy, 
amint azt kívánjuk, hogy az egér küzdje le rettegését.

Ha helyzetünk hasonlít őseinkéhez, úgy kell cseleked
nünk, ahogy tőlük elvárnánk, és ahogy ők az esetek 
többségében valóban cselekedtek. Úgy kell gondolkod
nunk és cselekednünk, ahogy azok az emberek gondol-
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kodtak és cselekedtek, akiket a leginkább csodálunk 
győzelmeikben, és akiket vereségeik ellenére sem szű
nünk meg csodálni. Az embereknek sok ilyen csoportja 
élt, kik méltók csodálatunkra. Jellemvonásaik között 
talán a legfontosabb a béke szeretete, a béketűrés és az 
állhatatosság, sőt az áldozatkészség a konfliktusok elke
rülése érdekében. De ezeknek az embercsoportoknak, 
melyeket csodálunk, bátorságuk is volt. Volt bátorságuk 
szembenézni azzal, amivel holnap elkerülhetetlenül 
szembe kellett nézniök. Nem futamodtak meg az össze
csapás elől, ha tudták, hogy megfutamodásukkal csak 
elhalasztják az összecsapást, s azt holnap kedvezőtle
nebb feltételek mellett kell vállalniok.

A barátság értékének ismerete, és a kitartás a barátok 
mellett, egy másik jellemvonása azoknak, akikre a legin
kább szeretünk visszaemlékezni. Tudták, hogy az ember 
társaival együtt áll vagy bukik, hogy nem hagyhatja cser

ben barátját és szövetségesét anélkül, hogy ezzel fel ne 
áldozná önnön lelkét. Képesek voltak arra, hogy baráta
ikkal olyan közösséget alakítsanak, amelyben az erősebb 
sohasem mondja barátjának, hogy „én vagyok az erő
sebb”, és a gyengébb nem táplál reményt a közös ellen
ség kegyének elnyerésére azáltal, hogy megtagadja a se
gítséget barátjától, távol tartva magát, amikor az veszély
be kerül.-Ki ma egyszerre mint barát és idegen állok itt 
Önök előtt, kétszeresen tudatában vagyok ezeknek az 
esztelenségeknek. Bárcsak mentek lennénk tőlünk.

De bárcsak mentek maradnánk attól az esztelenségtól 
is, hogy nem vagyunk hajlandók ma szembenézni azzal, 
amivel holnap szembe kell majd néznünk. Ezek közé tar
tozik a halál. Kultúránk bűnt követ el szemünket eltakarva 
annak tudomásul vétele elől, hogy senki sem lesz közü
lünk itt mindig. így nem készülünk fel az elkerülhetetlen 
utolsó órára, nem veszünk tudomást arról, hogy miután 
békésen leéltük életünket, az a mód, ahogy meghalunk -  
a rossz ellen küzdve-e, vagy barátainkat cserbenhagyva és 
tőlük is cserbenhagy ottan, ellenségeinknek kiszolgáltatot
tan -, döntő elem az egész élet sikerének megítélésében.

Szokatlan megtiszteltetésben volt ma részem, s nem 
köszönhetném meg ezt Önöknek igazabban, mint azzal, 
hogy elmondom, amit szívem legmélyén érzek. Bár kö
vethetném, követhetnénk mindnyájan elveinket, melye
ket erőnknek teljében vallunk, amikor közvetlen veszély 
nem fenyeget.

The Search for Absolute Values: Harmony among the Sciences

The Fifth International Conference 
on the Unity of the Sciences
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HÁBORÚK ES SZIMMETRIÁK
Wigner Jenő (1902-1995)

Igazi boldogság tudni, hogy fizikus vagyok. 
Mi más mérhető ehhez, mint a szerelem?

(W.J.)

-  Mint a többi gyerek, én is saját beleegyezésem nélkül 
jöttem a világra. Milyen kár, hogy nem emlékezünk a 
napra, amikor megszülettünk. Milyen szép emlék volna! 
De amint tudatosult bennem, hogy élek, boldoggá és kí
váncsivá tett a körülöttem lévő világ. Magamban köszö
netét mondtam szüleimnek, hogy életet adtak nekem.

így emlékezett Wigner Jenő, az egyik legfényesebb 
egyéniség, akit a magyar föld adott az egyetemes emberi 
kultúrának. A 20. század kezdetén érkezett meg e világ
ba, Budapestre, és még belekóstolt az idei újesztendőbe. 
Újév napján Princetonban mondott csöndes búcsút a 20. 
századnak, amelynek nem csak tanúja volt, hanem tuda
tos alakítója is. Korformáló egyéniség világtörténelmi és 
kultúrtörténeti értelemben egyaránt. Ahogy a 21. század
ra készülő új nemzedék a világra tekint, az elválaszthatat
lan Wigner Jenő nevétől.

A kvantummechanika ma még sokak számára abszt
rakt logikai bukfenc. Ha akarom, az elektron pont a há
romdimenziós térben. Ha úgy tetszik, semmivé foszló 
ködfolt. Kvantitatív számolásainkban mint végenincs 
számsor jelenik meg, úgymond: vektor a végtelen dimen
ziós Hilbert-térben. Márpedig ez a kvantummechanika az 
alapműveltség szerves része lesz majd a jövő évszázad
ban, amint a múlt században a csigasor, egyenáram és 
kalorimetria volt, hiszen a zsebrádió, mobiltelefon, autó- 
gyújtás-szabályozó, számítógép, DNS és AIDS kvantum- 
törvények szerint működik.

A természet törvényeit nem érinti, ha a megfigyelő 
elfordul, odébblép, esetleg egyenletes sebességgel sétálni 
indul, máskor indítja el nulláról a stopperóráját, a világot 
tükörből nézi (a jobbot felváltja a ballal). Természetesen 
a megváltozott koordinátarendszerből nézve ugyanannak 
az elektronnak ugyanazt az állapotát más számsor írja le. 
A koordinátatengelyek elforgatásának, az origó eltolásá
nak, a sebesség- vagy időkezdés megváltoztatásának, a 
tér tükrözésének transzformációit generáló operátorokat 
a köznyelv perdületnek, lendületnek, tömegközéppont
sebességnek, energiának, paritásnak mondja. Ezen 
mennyiségek léte és megmaradása az érzékszerveink 
által elénk tárt t é r - idő  sz immetr iá i t  fejezi ki: a tér
ben nincs abszolút függőleges irány, nincs a világnak 
közepe, nem létezik abszolút nyugalom, sem kitüntetett 
időkezdet, a jobb is annyit ér, mint a bal. Ezért dolgozhat 
fizika, technika, gazdaság a lendület, perdület, tömegkö
zéppont, energia és paritás megmaradó és maradandóan 
hasznos fogalmaival.

Ha egy tárgyat először függőleges, majd vízszintes 
tengely körül forgatunk el 90°-kal, más helyzetet ka
punk, mintha ugyanezt a két elforgatást fordított sorrend
ben hajtottuk volna végre rajta. A forgatásokat a perdület

(mint operátor) generálja, és e miatt az x-tengely körüli 
perdület nem cserélhető föl a ^--tengely körüli perdület-
tel. A nemkommutatív algebra matematikai konkretizálá
sa pedig szükségszerűen elvezet a végtelen szabadsági 
fokú Hilbert-térbe és demisztifikálja azt. A kvantumme
chanikai állapotok halmaza valóban végtelen dimenziós 
sokaság, de ebbe a dinamikát, a struktúrát a háromdi
menziós tér és az idő szimmetriái viszik bele. Hogy 
szemléletünk háromdimenziós terének mi köze van a 
kvantumállapotok végtelen dimenziós sokaságához, 
hogy az érzékszerveink által mutatott jobb-bal szimmetria 
szoros kapcsolatban van az atomi kvantum-ugrások kivá
lasztási szabályaival, arra Wigner Jenő tanított meg. „Cso
portelméleti módszerek a kvantummechanikában” című 
könyvét Max Planck, Werner Heisenberg, Max Born ins
pirálta, de azt a gödi Duna-parton írta. Wigner Jenő mon
dotta volt: a szimmetriacsoportokon keresztül eljuthatunk 
a kvantummechanika minden lényeges egzakt eredmé
nyéhez. Erről beszélt a Nobel-díj átvételekor, erről szólt 
az Akadémián, amikor sok évtized után először hazaláto
gatott. Az 1963-ban elnyert Nobel-díj indokolása ezt tar
talmazta: -  „Wigner Jenőnek az atommag és az elemi ré
szecskék elméletéhez adott hozzájárulásáért, elsősorban 
az alapvető szimmetriaelvek fölfedezéséért és alkalmazá
sáért. A díjátadást követő ünnepi vacsorán, a stockhol
mi városházán ezt mondta:

-  Ezen ünnepi alkalomból néhány szót szeretnék 
mondani egy olyan témáról, amire keveset gondolunk, 
amíg fiatalok vagyunk, de amit egyre inkább méltányo
lunk, ha visszatekintünk intellektuális fejlődésünkre. A 
tanáraink iránti hálára gondolok.

9-
Wigner német eredetű név, bölcsőkészítőt jelent. Wig

ner Jenő bölcsője Magyarország volt, egzaktabbul: Pest. 
Vörösmarty volt a kedvenc költője, akinek sorait élete 
alkonyán is szerette idézni. így vallott:

-  Egyszerű magyar dalok és versek, amelyeket 1910. 
előtt tanultam, ma is önként megszólalnak bennem. Az 
Egyesült Államokban eltöltött 60 esztendő után még min
dig inkább magyar vagyok, mint amerikai, az amerikai 
kultúra sok vonása mindmáig idegen maradt számom
ra. Budapesten sokkal több elmélyült beszélgetést hallhat 
az ember a kultúráról, mint az Egyesült Államokban. A 
magyar költészet talán a legszebb Európában. A viccek 
látszólag egyetemesek, de azokat egy ország sem élvezi 
jobban, mint a magyarok. Sehol máshol nem tapasztal
tam a viccek olyan erejét, amióta elhagytam Magyaror
szágot. Ennivalóra és lakásra mindenütt szükség van, de 
nevetésre nem feltétlenül. Akkor miért találunk ki tréfá
kat, és miért kacagunk rajtuk oly boldogan?
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A berlini egyetemre azért iratkozott be, hogy -  édesapja 
kívánsága szerint -  vegyészmérnök legyen. De a húszas 
években Berlinben bontakozott ki a modern fizika, ez 
vonzotta magához. Wigner Jenő is Albert Einstein, Max 
Planck, Max von Laue óráira és szemináriumaira járt. Polá- 
nyi Mihály vezetésével készítette el Berlinben doktori érte
kezését, amely a kvantumkémia úttörő munkája volt. A 
legegyszerűbb kémiai reakció sikeres leírását adta a mo
dern fizika módszereivel. 1983-ban a Balatonnál mesélte:

-  Amikor két hidrogénatom összeütközik, egyetlen 
molekulává tapadnak össze. Egy kis gondolkodás után 
ezt csodának éreztem. A molekulának diszkrét energia
szintjei vannak. Honnan tudhatnák az atomok, hogy 
épp ilyen energiákkal ütközzenek össze? Hogy érik el, 
hogy perdületük épp a Planck-állandó egészszámú több
szöröse legyen? Azt javasoltam, hogy a molekula energia
szintjei nincsenek élesen  meghatározva, hiszen a ger
jesztett molekulaállapot egy idő után újra atomokra 
eshet szét. A perdület megmaradása sem szigorú törvény! 
Ütközéskor az atomok által hozott perdület a Planck- 
állandó legközelebbi egészszámú többszörösébe ugrik be. 
Mindezt azelőtt írtam, hogy a kvantummechanikát meg
csinálták. Többen meg is vádoltak, hogy én találtam ki a 
Heisenberg-féle határozatlansági összefüggést, ami per
sze nem igaz. De következtetésem igaznak bizonyult.

A berlini egyetemi évek után hazajött Újpestre, hogy 
apja bőrgyárában hasznosítsa vegyészmérnöki képzettsé
gét (1925-1926). Itt is megrendelte az új fizika avantgarde 
folyóiratát, a Zeitschrift fü r  Physiket. Amikor olvasta ben
ne, hogy Heisenberg és Born megcsinálták a kvantum- 
mechanikát, nem volt többé maradása: sietett vissza Ber
linbe és Göttingába. Ha valaki, akkor az ő agya volt kész 
a forradalmian új szemlélet befogadására. Meg akarta 
érteni a kvantummechanikát. Úgy hozta a sors (konkré
tan Polányi Mihály), hogy a Vilmos Császár Intézetben 
egy krisztallográfushoz került, aki azt kérte: derítse ki, 
miért szeretnek az atomok a kristály szimmetriasíkjaiban- 
szimmetriapontjaiban ülni. Innen elindulva értette meg 
elsőként, hogy a négydimenziós téridő szimmetriái cent
rális szerepet játszanak a kvantummechanikában. Ezt 
akkor még a kvantumelmélet óriásai, Einstein, Laue, Pau
li, Schrödinger sem méltányolták. Wigner Jenő ambició
zus programját csak Neumann János és Szilárd Leó báto
rította. Ma már mindenki számára nyilvánvaló, hogy ez a 
felismerés a kvantummechanika sarkköve. E sorok írójá
nak megítélése szerint Wigner Jenő életműve ragadja 
meg a kvantummechanika lényegét. Ma a divatos fizikai 
elméleteket már nem a konkrét fizikai kísérlet vagy a 
proponáló elméleti fizikus nevével jelzik, hanem a meg
felelő szimmetriacsoportra utalnak: speciális és általános 
relativitáselmélet, kovariáns kvantumelektrodinamika, 
mértékelmélet, SU(2), SU(3), SU(4), szuperszimmetria. 
Megesett azonban, hogy Wigner Jenő maga sértette meg 
a szimmetriát. Társaságban mondotta: -  Hogy fiúnak  
születni szerencsésebb-e vagy leánynak? A férfi a szeren
csésebb, hiszen ő csókolhatja meg a leányt!

A harmincas évekre megsűrűsödtek a felhők Németor
szág fölött. Wigner Jenő (akárcsak Lánczos Kornél, Neu
mann János, Teller Ede) elfogadta a tengerentúli hívást, 
hogy tanítsák meg Amerikát az új fizikára. A princetoni

egyetemen dolgozott hat évtizeden át. Ott bontakozott ki 
Einsteinnel való, Berlinben indult barátsága. De egyszer, 
amikor C.P. Snow Einsteint a világ legnagyobb zsenijé
nek ítélte, Wigner emelt hangon tiltakozott: -  Én csak 
egyetlen lángelmét ismerek: Neumann János!

<r
A neutront 1932-ben fedezték fel, róla Wigner Jenő 

1932-ben tanulmányt írt magyarul Akadémiánk folyóira
tába. 1934-ben Szilárd Leó fölkereste az atomenergia föl
szabadításának ötletével, amit Angliában egy vezető fizi
kus sem vett komolyan. Wigner fölismerte, hogy a neut
ron-láncreakció egy természettörvénynek sem mond el
lent, tehát lehetséges.

-  Ezt 1935-ben elmondtam a General Electric szakér
tőjének, aki valamilyen más ügyben tanácsom kérte. 
Ugyanezen év tavaszán Madisonban tartottam egy elő
adást, abban azt jósoltam, hogy az atomenergia haszno
sítására 5 éven belül sor kerül. Nem volt sok alapom 
ilyen határozott kijelentésre. Arra nem gondoltam, hogy 
nekem is lesz benne szerepem.

A történelem sodra 1939-ben fölgyorsult. Berlinben, a 
Vilmos Császár Intézetben fölfedezték a maghasadást. A 
hírt 1939 elején Niels Bohr hozta Amerikába. Erre Wigner 
így emlékezett vissza:

-  Néhány hete kórházban feküdtem Princetonban 
sárgaságban, ezalatt Szilárd Leó lakott a lakásomban. 
Minden nap meglátogatott, hogy magyar beszéddel fölvi
dítson. Egyik nap ezzel lépett az ágyamhoz: „Wigner, 
most azt hiszem, meglesz a láncreakció. ” A maghasa
dásra utalt. Először nem értettem vele egyet, de hamar 
beláttam, hogy neki van igaza. Nem gondoltam arra, 
hogy a hasadási termékek milyen dúsak neutronokban. 
Már ismert volt a kémiai láncreakciók természete. így a 
kórházi beszélgetéseink során 1939 januárjában Szi
lárddal kidolgoztuk a maghasadás elméletének minden 
lényeges részletét.

-  Később, ősszel Niels Bohr és John Wheeler kiváló 
tanulmányt közöltek a maghasadás elméletéről. Ezt ol
vasva némi megelégedéssel konstatáltam, hogy az urán
mag stabilitásának kérdésében mi Szilárddal messzibb 
láttunk, mint ők ketten. Szilárd helyesen jósolta meg, 
hogy a hasadás során neutronok is keletkeznek, ebben 
Bohr és Wheeler kételkedett. Viszont sem Szilárd, sem én 
nem gondoltunk arra, hogy a lassú neutronok a 235U 
izotópot hasítják; ez a lényeges fölismerés Bohr és Whee
ler érdeme. Nem is hittük el nekik, míg a kísérletek nem 
igazolták. 1939 áprilisában már tisztán láttuk, hogy 
hasadási láncreakcióra két különböző lehetőség kínálko
zik. Lassú neutronok láncreakciót idézhetnek elő, ami 
energiatermelésre ad módot. Gyors neutronok is csinál
hatnak láncreakciót, de ez csak mint vad robbanás való
sulhat meg. Niels Bohr és John Wheeler viszont úgy érez
ték, hogy neutron-láncreakció nem idézhető elő, esetleg 
talán alacsony hőmérsékleten...

A láncreakció ötletét Fermi is zöldségnek titulálta. De 
Szilárd és Zinn -  valamint Szilárd unszolására Fermi és 
Anderson -  kísérletileg kimutatták, hogy az urán-mag 
egye t l en  ne u t ro n  által kiváltott hasadásakor két 
ne u t ro n  keletkezik vagy még több, így az energiater
melő reakció alkalmas körülmények között lavinaszerű-
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en gördülhet tovább. Közben levegőben lógott az új vi
lágháború, és világossá vált a lehetőség: atomreaktor 
vagy atombomba.

Szilárd Leó és Wigner Jenő 1939- július 16-án fölkeres
te Albert Einsteint. Először csak azt kérték, írjon levelet a 
belga királynőnek (akit ismert), hogy Németországnak ne 
szállítson további kongói uránércet. A levelet Einstein né
metül lediktálta, azt Wigner lejegyezte, majd otthon an
golra fordította. Csakhamar azonban Szilárdnak eszébe 
jutott, hogy nem lesz célszerű a bomba ötletet külföldre 
terjeszteni, jobb volna Amerikán belüli megoldást keresni 
(mellékelt levél-facsimile). Ezért Szilárd egy új levelet 
diktált alkalmi gépírónőjének, Janet Coatesworth-nek 
(aki ezt a tényt utólag megerősítette), amely már Roose
velt amerikai elnöknek volt címezve. Ezt a levelet vitte ki 
augusztus 2-án Szilárd Leó és Teller Ede Einsteinhez, aki 
alá is írta. Ezt a két eseményt talán a 20. század legfonto
sabb dátumaiként fogják számon tartani a jövő évezred 
történelemkönyvei, mikor már senki nem fog emlékezni 
Brezsnyevre vagy Nixonra (hogy másokat ne említsek).

Minekutána 1939 szeptemberében Németország és a 
Szovjetunió megtámadta és fölosztotta Lengyelországot, 
Roosevelt elnök kiadta az utasítást az atomenergia-prog
ram elindítására. Chicagóban megindultak a kísérletek. 
Compton volt a tudományos, Groves a katonai főnök. 
1941 szeptemberében Wigner elmagyarázta Compton- 
nak, mi a különbség lassú neutron (értsd: atomreaktor) 
és gyors neutron (értsd: atombomba) között, majd 1942- 
ben megindult az első atomreaktor építése. Az ötlet a 
magyar Szilárdé volt, az olasz Fermi vezette a munkát, a

kanadai Zinn (Szilárd munkatársa) végezte az urán-grafit- 
máglya építését. Minden réteg fölrakása után kimérték a 
neutronforrásból származó neutronok eloszlását-sokszo- 
rozódását-elnyeletését, és a kapott adatokból Wigner ki
számította: mi várható, a reaktorban mikor válik a lánc
reakció önfenntartóvá. Mint Szilárd mondta:

-  Wigner volt az egész atomenergia-program lelkiis
merete.

Az önfenntartó láncreakció 1942. december 2-án való
sult meg. A reaktor két óra hosszat kontrolláltan műkö
dött, majd taps és gratulációk következtek. (Wigner 
ekkor már amerikai állampolgár volt, Szilárd még ma
gyar.) Hallgassuk Wigner emlékezését:

-  Erre a pillanatra készülve már tíz hónappal koráb
ban vásároltam egy üveg Chiantit Princetonban, amit 
magammal hoztam Chicagóba. Föltételeztem, hogy a 
háború miatt az olasz bor exportja Amerikába csakha
mar el fog akadni. Bizonyos értelemben nehezebb volt 
előrelátni az olasz bor-behozatal megszűntét, mint azt, 
hogy a láncreakció sikerülni fog. De én már átéltem az 1. 
Világháborút is, tudtam, hogy a luxuscikkek fokozatosan 
eltűnnek. A chicagói indítási kísérlet alatt hátam mögött 
tartottam a chiantis palackot. A sikeres önfenntartó 
láncreakció megvalósulása után kivettem a palackot a 
barna papírzacskóból és Fér minek adtam. Fermi megkö
szönte. Valaki papírpoharakért szaladt. Megittuk az édes 
vörös Chiantit. Milyen szép, finom örömöt ad a jó bor! 
Koccintottunk, és azt kívántuk, hogy a nukleáris energia 
tegye boldogabbá az emberek életét és csökkentse az em
beri előítéleteket. Körbejárt a teremben az üveg, s a cím
kére Fermi után mindenki ráírta a nevét. Ez az egyetlen 
dokumentum maradt meg, amiből utólag rekonstruálni 
lehetett, ki volt jelen a történelmi eseménynél.

Németország 1945 májusában kapitulált. Szilárd Leó, 
Wigner Jenő és mindazok az európai származású fiziku
sok, akik Hitler és a Holocaust elől menekültek Ameriká
ba, akik a német atombomba megelőzése érdekében dol
goztak az amerikai atomenergia-programban, mindent 
megtettek, hogy megakadályozzák az atombomba Japán
ban történő bevetését. Az amerikaiak szemében azonban 
-  Pearl Harbor óta -  a japánok voltak az igazi  ellenség, 
így ők (Oppenheimert is beleértve) a bevetés mellett fog
laltak állást. A bomba 1945. augusztus 6-án Hirosima fö
lött fölrobbant. A világháború végétért.

Az urán 0,7 % gyakoriságú könnyű izotópját csak igen 
vesződségesen, a századrész tömegkülönbségre alapo
zott fizikai módszerekkel lehet 90 % fölé dúsítani. (A dif
fúziós, ultracentrifugás, tömegspektroszkópos eljárások
nak nagyon alacsony a hatásfoka.) A hirosimai uránbom
ba kimerítette az Egyesült Államok egész addig gyűjtött 
235U készletét. Ezért vált közben szükségessé nagyteljesít
ményű atomreaktorok tervezése, többek közt plutónium 
(a másik atombomba-hasadótöltet) előállítására. A felada
tot Wigner Jenő mérnök úr oldotta meg, ő tervezte az 
első nagyteljesítményű atomreaktorokat. A chicagói reak
tornak nem volt hűtése, de a nála 10000-szerte nagyobb 
teljesítményre tervezett hanfordi reaktorokat hűteni kel
lett. Compton héliumot javasolt, Szilárd folyékony fémet 
(bizmutot), mert ezek nem nyelnek el neutronokat. De 
Wigner már 1942 áprilisában az erőműveknél jól bevált
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vízhűtést ajánlotta. Az első vizes kísérletek megmutatták, 
hogy a természetes urán fűtőelemekkel, grafit moderátor
ral és természetes víz-hűtéssel működő atomreaktor 
104 %-os neutronsokszorozásra képes. Ezek terve 1942 
közepére (fél évvel a chicagói reaktor sikeres indítása 
előtt) készen volt. Ezek épültek meg Hanfordban, ezek 
szállították 1945-ben folyamatosan a plutóniumot -  töb
bek közt az első kísérleti robbantáshoz (Alamogordo, 
1945. július l 6), majd a nagaszaki atombombához (1945. 
augusztus 9).

Az atombomba tervezése és gyártása Los Alamosban 
folyt Oppenheimer vezetésével. Wigner Oak Ridge-ben 
reaktorfejlesztéssel foglalkozott, a háború után egy időre 
Oak Ridge igazgatója lett. Reméljük, a tölgyfa (oak) időt- 
állóbbnak fog bizonyulni, mint a nyárfa (alamo). Mint 
tanítványa, Alvin Weinberg mondta,

-  Wigner Jenő volt a világ első reaktormérnöke. Figyel
meztetett: „Ne feledkezz meg a közönséges vízről!’’ -  Ami
kor kimutattam, hogy természetes uránnal és természetes 
víz neutronlassítóval csak 98 % sokszorozás érhető el, 
akkor Wigner nehéz vizet ajánlott moderátornak, 
könnyű vizet hűtésre. A háború után, 1945-ben a flotta 
felszólított, hogy tervezzünk atomreaktort tengeralattjá
rók hajtására. Tudtuk, hogy ezeknek a reaktoroknak 
kompaktaknak kell lenniük. Egyszerűség kedvéért elhagy
tuk a nehézvizet. Megépült a dúsított uránnal táplált, 
természetes vízzel moderált atomreaktor. A víz alacsony 
forrpontja miatt ennek csak 17 % volt a termikus hatás
foka. Ezért a vizet nyomás alá helyezve fölemeltük forr- 
pontját. Ma a nyomottvizes reaktort használják világ
szerte. Ezt ugyan nem Wigner tervezte, mindazonáltal 
mondhatjuk: a vízzel moderált és vízzel hűtött reakto
roknak ő volt a nagypapája.

Ez utóbbi, immár biztonságos reaktortípust használja a 
világ majdnem valamennyi atomerőműve. Ez működik

Pakson is, amelyet Wigner, Weinberg, Teller egyaránt 
meglátogatott, kritikus szemmel megvizsgált, és a látoga
tás után melegen dicsért.

Wigner Jenő számára nem volt könnyű a 20. század. 
Túl kellett élni két háborút, látnia kellett pusztító politikai 
rendszereket, és végig kellett csinálni a mindegyiknél 
hosszabb hidegháborút is. Ahogy e századvégen él az em
beriség, ahogy a meleg és hideg háborúkat vívja, és ahogy 
fényt hoz az éjszakába, abban ott van az ő kezenyoma.

A 2. világháború elmúltával Eisenhower amerikai 
elnök megalapította AZ ATOM A BÉKÉÉRT díjat. Az első 
érmet az atom, majd atommag modelljét megalkotó dán 
Niels Bohr kapta (1957). A másodikat Hevesy György 
nyerte el a radioaktív nyomjelzés kifejlesztéséért (1958). 
A következő két díjat Szilárd Leó és Wigner Jenő vette át 
az atomreaktor megalkotásáért (1959). Csak utánuk kö
vetkezett amerikai Alvin Weinberg és a kanadai Walter 
Zinn (I960), a két reaktorépítő díja.

1965-ben a Szilícium Völgyben dolgoztam, fiam ott járt 
ötödik általánosba. Einstein és Fermi ott már akkor szere
peltek a történelemkönyvében. Méltó volna, ha Neumann, 
Szilárd, Wigner egyszer nemcsak az amerikai, hanem a 
magyar fizika- és történelemkönyvekbe is bekerülnének.

<0
A hidegháború még el sem múlt, de Wigner Jenő elfo

gadta az Eötvös Loránd Fizikai Társulat meghívását, és 
1976-ban szép magyar nyelven az Eötvös Egyetemen elő
adást tartott a kvantummechanika ismeretelméleti prob
lémáiról, az Akadémián pedig a szimmetriák szerepéről a 
fizikában. Az Eötvös Társulat 1977-ben tiszteletbeli tagjá
vá választotta, ő ezt a szegedi fizikai vándorgyűlésen kö
szönte meg, már a kvantummechanika határain túlra mu
tató előadásával. 1987-ben tiszteletbeli doktorává fogadta 
az Eötvös Egyetem, ekkor is arról beszélt az egyetemi 
hallgatóknak, hogy még nincs átfogó elmélet, azt nekik 
kell megalkotniok. Valószínűleg a pesti előadás volt Wig
ner Jenő utolsó tudományos előadása. Ekkor találkozott 
budapesti gimnazistákkal is. Ezt mondta nekik:

-  Szerettem a fizikát, még most is szeretem. De egy 
dolog aggaszt: miért nem fogtunk eddig semmi rádióüze
netet más bolygókról? Valószínű, hogy lakható bolygók 
máshol is vannak. Az ottani népek is civilizációt és tudo
mányt alkottak. Ezért meglepő, hogy mindeddig nem 
léptek velünk kapcsolatba. Az egyik lehetséges válasz az 
volna, hogy ott is kifejlesztették a tudományt és a techni
kát, de megindult a fegyverkezési verseny, és az egész 
bolygón sikerült megsemmisíteniük önmagukat. Ez lehet
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a kozmikus csönd egyik magyarázata. Egy másik lehetsé
ges magyarázat az, hogy a tudomány és technika kifejlő
dése a jólét növekedéséhez és elkényelmesedéshez veze
tett. A luxus lustává tette őket, abbahagyták a könyvolva
sást és a fizikát, mert túl komplikáltnak találták. Ezért 
nem érdekli őket a velünk való kapcsolat sem. Remélem, 
tévedek. Remélem, nem ez lesz a történet vége.

Wigner Jenő felelősnek érezte magát az atomfegyver
kezés elindításáért, fájlalta a hirosimai és nagaszaki bom
barobbanást, kételyek gyötörték annak jogosultsága mi
att. Az atomfegyverkezés helyett a polgári védelem (óvó
helyépítés) szószólója volt, szemben a „megelőző csapás” 
és a „kölcsönösen biztosított elpusztítás” (mutually assur
ed distinction, MAD) őrült stratégiájával. 6  volt a világ 
legszelídebb embere. Teller Ede mesélte, hogy egyszer 
autóvezetés közben valaki oldalról elébe vágott. Mérgé
ben rákiabált: -  Menjen a pokolba! -  legyen szíves. (Go to 
hell -  please.)

Wigner Jenőt 1988-ban tiszteleti tagjává választotta a 
Magyar Tudományos Akadémia is, de 6 már nem tudott 
eljönni. Princetonban 1994-ben még személyesen vette át 
a Magyar Nukleáris Társaság Szilárd Leó érmét. Mint leá
nya mondta, az utolsó években sokkal könnyebben 
kommunikált magyarul, mint németül vagy angolul.

Wigner Jenő a jövőben élt. A kémiában már alkalmaz
ta a határozatlansági összefüggést, mielőtt Heisenberg 
fölfedezte azt. Előre fölvetette a paritássérülés lehetősé
gét, mielőtt Lee, Yang és Wu felismerte azt. Fermi előtt 
megértette a nukleáris láncreakció lehetőségét. Wein- 
bergnek javasolta, hogy grafit helyett vizet használjanak 
moderátorul. A jövőben járt, ezért marad mivelünk és 
gyermekeinkkel.

Wigner professzor úr megtartotta utolsó előadását és 
most nekünk is föladta a leckét. Megbecsüli-e a magyar 
haza is azokat a fiait, akiket a világ (és a világtörténelem) 
óriásoknak tart? Hogy bánik ma Magyarország az átlagtól 
tehetséggel, jövőérzékenységgel elütő fiaival? Képes-e el

HÁBORÚK ÉS SZIMMETRIÁK

viselni azt is, aki más, mint a megszokott? Most, a század
végen érdemes elgondolkoznunk, milyen értékrenddel, 
milyen magyarságtudattal készülünk belépni az Európai 
Közösségbe, átlépni a 21. századba. Kire vagyunk büsz
kébbek: Lehel vezérre vagy Wigner Jenőre? Mindketten 
Nyugat felé indultak el...

Wigner Jenő vasárnap halt meg. Csütörtökön hántol
ták el szűk családi körben a princetoni temetőben felesé
ge, Mary mellé. Szerda reggel a New York Times hat 
h a sábon  emlékezett meg róla, aki „bevezette az embe
riséget az atomkorba”és aki „bátran átszabta az atom
alatti részecskék tudományát. ” (Hátsó fedőlapunk) A lap 
megírta olvasóinak: -  „Ő is egyike volt azoknak a figye
lemreméltó képzelőerővel és előrelátással megáldott tudó
soknak, akik Budapesten születtek és tanultak, majd 
Nyugatra jöttek, és megváltoztatták a modern világot”.

Budapesten a vezető magyar napilapoknak tördelési 
gondok miatt csütörtökön sem volt helyük, hogy érdemi 
méltatást közöljenek. Kellett a hely, hogy a sikkasztó uta
zási irodák és parlamenten kívül rekedt pártok politikusai
nak fontosabbnak ítélt ügyeit kiteregessék. Egyedül a 
Blikk tartotta Wigner Jenőt méltónak arra, hogy távozását 
első oldalon közölje. A médiumok hasonló „szerkesztési 
gondokra” hivatkoztak: négy percet érdemel Wigner Jenő 
avagy nyolcat? Szerencsére a magyar társadalom tudja, ki 
volt Wigner Jenő. Ezt bizonyítja, hogy többszázan eljöttek 
a tiszteletére tartott emlékülésre. Tettei és gondolatai to
vább élnek. Velünk marad és tanítványainkkal. Ahogy 6 
remélte, amikor átvette AZ ATOM A BÉKÉÉRT érmet:

-  „Határozott meggyőződésem, hogy az atomreaktorok 
fontos szerepet fognak játszani az ember anyagi jólété
nek emelésében. De hiba volna, ha csak erre gondol
nánk. Bízom benne, hogy az atom -  a gazdasági szorí
tásokat enyhítve -  szerepet fog játszani a nemzetek közti 
kapcsolatok megjavításában. A z atom nem csupán az 
emberiség nagy nemzetközi vállalkozásának, a tudo
mánynak a demonstrációja, hanem pozitív példát mutat 
az aktív nemzetközi együttműködés sikerére. Határozott 
célra irányuló együttműködés különböző kulturális hát
terű emberek között megteremtheti a közösség érzetét, 
egymás motivációinak-érzékenységének tiszteletét, amire 
a világnak ma inkább szüksége van, mint bármi másra. ”

(Marx György)

Wigner Jenő Fizikai Szemlében megjelent írásai:
Az ütközések elméletéről -  14 (1964) 35
Van-e határa a tudománynak? -  14 (1964) 334
A matematika meghökkentő hatékonysága -  14 (1964) 173
Természettörvények-invarianciaelvek -  15 (1965) 1
Neumann János -  17 (1967) 227
Beszéd a stockholmi városházán -  78(1968) 224
Levelek Ortvay Rudolfhoz -  22 (1972) 45
Emlékezés a Fasori Gimnáziumra — 23 (1973) 297
A kvantummechanika ismeretelmélete — 27 (1977) 81
A szimmetriaelvek 50 esztendeje -  27 (1977) 281
Természettörvény és kezdőállapot -  33 (1983) 441
Ez persze nehéz kérdés -  33 (1983) 446
Nincs még átfogó elmélet -  38 (1988) 174
Milyen jók a magyar iskolák -  38 (1988) 176
Még sok fontosat nem tudunk -  38 (1988) 180
Szilárd Leó -  42 (1992) 406
A fizika céljáról -  42 (1992) 436
Üzenet a fiataloknak -  45 (1995) 37
Wigner Jenő publikációi -  42 (1992) 408
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KARBOKATION-KUTATASAIM,
A KARBOKATIONOK SZEREPE A KÉMIÁBAN
Oláh György Nobel-előadása 1994. december 8-án

„A kutatók minden új nemzedéke ott folytatja, ahol az 
előző generáció végezte, és bármelyik kor fontos felfede
zései a következő kor alapvető axiómáivá válnak. ”

Aldous Huxley

A szénhidrogének szénből és hidrogénből álló vegyü- 
letek. Ezekből épül fel a földgáz és a kőolaj, alapját képe
zik a modern életnek. Elégetésükkel energiát termelünk 
erőműveinkben, és fűtjük otthonainkat is. Gázolajszárma
zékok és dízelolaj hajtják a személy- és tehergépkocsikat, 
és repülőgépeket. Gyakorlatilag minden mesterséges 
anyagnak szénhidrogének képezik az alapját, a műanya
goktól a gyógyszerekig. A természet adományát azonban 
használat céljára át kell alakítanunk; ma már a szénhidro
géneket is magunknak kell előállítani, mivel a természe
tes források kimerülőben vannak. Az eljárások legtöbbjé
nél savas katalízist alkalmaznak -  még olyan kémiai reak
ciókban is, ahol pozitív ion a közbenső termék. Ezért van 
nagy jelentősége annak, hogy a közbenső termékeket és 
azok kémiáját -  mind alapkutatási, mind gyakorlati szem
pontból -  tanulmányozzuk.

A karbokationok a szénvegyületek pozitív ionjai. 
1901-ben Norris és Kehrman egymástól függetlenül fe
dezte fel, hogy a színtelen trifenil-metanol tömény kén
savban oldva sötétsárga színű lesz. Hasonlóképpen a 
trifenil-metil-klorid az alumínium- és ónkloriddal na
rancsszínű komplex vegyületet képez. Von Baeyer ismer
te fel 1902-ben (Nobel-díj, 1905) azt, hogy sójellegű ve- 
gyületek képződtek a következő egyenlet értelmében:

A r3C -X  =  A r3C + + X" (1)

Megpróbált összefüggést találni a szín megjelenése és a 
sóképződés között (ezt a jelenséget nevezik halokrómiá- 
nak). Gomberg, (aki nem sokkal korábban fedezte fel ezt 
a stabil trifenil-metil gyököt) és Walden kutatásai alapján 
értették meg ezeknek a színezékeknek, például a mala- 
chitzöldnek a szerkezetét [1].

r 2n c 6h 4

C bH c
: = 0 =  n r 2

r 2n c 6h 4
n r 2

[1]

Nem sokkal később a természetben is ráakadtak kar- 
bokationos színezékekre. A vörösbor valamint sok virág, 
gyümölcs, levél stb. színe részben a megfelelő glükozi- 
dok felhasadásakor képződött flavilium és antocianin 
vegyületeknek tulajdonítható.

Fordította Menczel György, ellenőrizte Szántay Csaba.

Az említett flavilium- és antocianin-vegyületek felépí
tését Robinson és Willstütter úttörő munkássága alapján 
ismerték meg. Werner a rokon benzopirilium és xantili- 
um sók szerkezeti formuláját ([2] és [3]) oxóniumsók- 
ként rajzolta meg, míg Baeyer a triaril-metilium-sókhoz 
való hasonlóságukat emelte ki, és ezeket karbénium- 
sóknak tekintette. Később mindkét nézet igazolást 
nyert, és megállapították mind az oxónium-, mind a 
karbokation rezonancia formulája hozzájárulásának a 
jelentőségét.

Már a századforduló idején rájöttek az ionos triaril- 
metil és az ebből származó színezékanyagok létezésére, 
de a karbokationok általános kémiai jelentősége hosszú 
időn keresztül ismeretlen maradt. Úgy tekintették, hogy a 
triaril-metil kationok -  hasonlóan a Gomberg által felfe
dezett triaril-metil gyökökhöz -  elszigetelt kémiai kurió
zumok. Nemcsak, az egyszerű szénhidrogén-kationokat 
tartották instabilnak, de sokan ezek átmeneti létezésében 
is kételkedtek.

A szerves kémiában az egyik legfontosabb és legere
detibb gondolat annak feltételezése, hogy a karbokatio
nok (ma már ide sorolunk minden pozitív iont, amely 
szénvegyületből jött létre) lehetnek olyan reakciók során 
keletkezett közbenső termékek, amikor a végtermék 
nemionos kovalens vegyület.

1922-ben Hans Meerwein, miközben a kamfén-hidro- 
kloridnak [4] izobornil-kloriddá [5] való Wagner-féle át
rendeződését tanulmányozta, azt találta, hogy a reakció- 
sebesség nőtt az oldószer dielektromos állandójának nö
vekedésével.

Azt is megállapította, hogy egyes klorid Lewis-savak, 
például a SbCl5, SnCl/t, FeCl3, A1C13 és SbCl3 (BCl3 és SiCl4 
azonban nem) és a száraz HC1 (amely karbokationos 
komplexképződéssel elősegíti a trifenil-metil-klorid ioni
zációját) jelentősen gyorsítják a kamfén-hidroklorid átren
deződését izobornil-kloriddá. Meerwein azt a következte
tést vonta le, hogy az izomerizáció tulajdonképpen nem a

44 FIZIKAI SZEMLE 1 9 9 5 /2



H 2C -- - - C H — C ( C H 3)2

H ,C
I

C H 2 .CH,
'C l

H 2C ---- C H — C (C H 3)2
I I 1 c h 2 
I

C H '
H ,C c - c h 3

[4]
k am fén -h id ro k lo rid H 2C ---- C H — C (C H 3)2

H , C - C H 2 -  C -C H 3

H ,C

H 2C

C H

C H — C (C H 3)2 
I I

c - c h 3

C IC H
[5]

izob orn il-k ljrid

klóratom vándorlásán keresztül megy végbe, hanem egy 
közbenső kationvegyület ([4] és [5]) átrendeződésével.

így született meg a karbokationos közbenső termékek 
modern felfogása. Meerwein nézeteit azonban Németor
szágban a kortársak kétkedéssel fogadták, és elvették a 
kedvét attól, hogy folytassa kutatásait.

Angliai munkatársai, C.K. Ingold és E H. Hughes a hú
szas évek végén kezdtek elmélyültebben foglalkozni 
azokkal a kinetikus és sztereokémiái vizsgálatokkal, ame
lyeket később telített szénatomokon végbemenő nukleo- 
fil szuszbtitúciós és poláris eliminációs reakciók néven 
ismertek meg. Az SN1 és El reakcióknak nevezett mono
molekuláris nukleofil szubsztitúcióra és az eliminációra 
vonatkozó munkáik (2. és 3- egyenlet) derítették fel azt, 
hogy a szerves reakciókban milyen szerepet játszanak az 
elektronhiányos karbokationos közbenső termékek.

Tömegspektroszkópiai adatokkal bizo
nyították a gáznemű karbokationok lé
tezését, de sem szerkezetükre, sem ol
dódásuk kémiájára nem tudtak ezek
ből következtetni. Távolinak látszott 
direkt észlelésük, valamint az, hogy ta
nulmányozhassák a stabil, hosszú élet
tartamú karbokationokat vagy pedig a 
folyadék fázisú alkil-kationokat.

Az ötvenes években kerültem kap
csolatba a karbokationok tanulmányo
zásával, ekkor sikerült közvetlenül 

észlelni alkil-kationokat és erősen savas (szupersavas) 
oldatokban a hosszú élettartamú karbokationok egész 
sorát. A hozzájuk tartozó anionok ÍSbFj, SbF(, stb.) gyen
ge nukleofil jellege nagyban hozzájárult a karbokationok 
stabilitásához, és ezeket bizonyos körülmények között 
kristályos sók formájában is ki lehetett nyerni. A kifejlesz
tett szupersavas „stabilion-módszert” azután alkalmazni 
lehetett más ionos közbenső termékek (nitrónium, haló- 
nium, oxónium stb. ionok) előállítására. Egyre több kar- 
bokation előállítása és tanulmányozása tette lehetővé a 
karbokation fogalom általánosítását, amit én vetettem fel 
egy 1972-ben megjelent cikkemben -  én javasoltam azt 
is, hogy a szénvegyületek kationjaira a „karbokation” 
nevet használjuk. A szénvegyületek kationjaira az IUPAC 
ezt a nevet az általánosan elfogadott elnevezések közé 
sorolta, ugyanígy elfogadták az anionos vegyületekre a 
„karbanion” nevet is.
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Az Egyesült Államokban F. Whitmore a harmincas 
években közzétett cikksorozatában általánosította ezt a 
fogalmat sok más szerves reakcióra is. A karbokationokat 
általában instabil, átmeneti (rövid élettartamú) közbenső 
termékek tartották, mivel nem lehetett azokat közvetle
nül megfigyelni. Sok kiváló vegyész, köztük Roger 
Adams is erősen kételkedett abban, hogy ezek mint való
di intermedierek léteznek, és még a nevüket sem voltak 
hajlandók kiejteni. Whitmore se volt képes elérni, hogy a 
Journal o f the American Chemical Societyben megjelent 
cikkeiben használhassa az ionos R3C+ jelölést. Beérett 
azonban -  a széles körben tanulmányozott reakciók ki
netikája, a sztereokémiái ismeretek bővülése és a reak
ciótermékek vizsgálata nyomán -  a karbokation név elfo
gadása. A modern karbokation-kémia fejlődéséhez sok 
nagy kutató járult hozzá, többek között F.D. Bartlett, 
C.D. Nenitzescu, S. Winstein, DJ. Cram, M.J.C. Dewar, 
J.D. Roberts, P.v.R. Schleyer. Véglegesen elismerték a 
karbokationok szerepét, elfogadták és számosán ismer
tették mint a modern kémia egyik alapvető fogalmát.

Az acil-kationoktól az alkil-kationokig

A karbokationoknak a reakciók során tapasztalt át
meneti jellege a rendszerben jelenlevő erős nukleofilek- 
kel szembeni nagy reakcióképességükből származik. Az 
aránylag gyengén nukleofil ellenionok, főleg a tetra- 
fluoroborát (BE)) felhasználásával érte el Meerwein a 
negyvenes években, hogy sikerült egy sor oxónium- és 
karboxónium-iont tartalmazó sót, például RjCVBFjj-et és 
HC(OR2)+X--t előállítania. Ezek a Meerwein-sók hatásos 
alkilező szerek, és az SN2-típusú reakciókban alkilcso- 
portokat szolgáltatnak, másrészt viszont a Meerwein- 
féle vizsgálatok során nem kaptak (RCCFBF)) acil- vagy 
(R+BF4) alkil-kation tartalmú sókat.

Bebizonyították már, hogy az ecetsav vagy az ecetsav- 
anhidrid olyan Lewis-savakkal mint a bór-trifluorid, 
komplexeket képez. Alaposan tanulmányozták ezenkívül 
az ecetsav és az ecetsav-anhidrid viselkedését erősen 
protikus (protogén) savakban (kénsav, óleum, perklórsav 
stb.), nem sikerült azonban ezekből az acetil-kationt 
(vagy valamelyik homológ acil-kationt) izolálni vagy egy
értelműen kimutatni. Először F. Seel készített 1943-ban 
acetilium-tetrafluoro-borátot úgy, hogy az acetil-fluoridot 
bór-trifluoriddal reagáltatta (4. egyenlet)

C H 3C O F  + B F3 C H 3C C T B F 4- (4)

Az ötvenes évek elején a Budapesti Műszaki Egyetem 
Szerves Kémiai Intézetében dolgoztam, melyet a néhai
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Zemplén Géza professzor a neves szénhidrátkémikus -  
Emil Fischer (Nobel-díj, 1902) egykori tanítványa -  ve
zetett; én az ő „tudományos unokájának” tekintem ma
gamat. Itt kezdtem érdeklődni a szerves fluorvegyületek 
iránt. Zemplén nem várt sokat ettől, mivel azt gondolta, 
hogy próbálkozásom a fluorvegyületek vizsgálatával -  
mivel speciális reagenseket igényeltek -  hóbortos ötlet. 
Én azonban kitartottam, és így sikerült elérnem, hogy 
átengedték nekem a kémiai épület egyik nyitott erké
lyét, amelyet én -  korábbi publikációmból ismert mun
katársaimmal (A. Pavlath, S. Kuhn) -  laboratóriummá 
alakítottam át, és elkezdtünk kísérletezni a szerves fluo- 
ridokkal.

Seel egyik korábbi közleménye különösen nagy hatás
sal volt rám. Zemplén érdeklődési területe a glüközid- 
szintézis és a szénhidrátkémia volt, ezért arra gondoltam, 
hogy az alfa- vagy béta-glüközid szintézisét a megfelelő 
aglikonnak aceto-fluor-glükozzal (illetve más fluortartal
mú szénhidráttal) vagy pedig az aglikonnak a viszonylag 
stabil dezacetilezett fluorhidrinjével való reagáltatásával 
hajtom végre. A terveimhez COF-vegyületekre volt szük
ségem. Úgy látszott, hogy Seel nem folytatja vizsgálatait, 
ezért elkezdtem érdeklődni az acil-fluoriddal történő 
acilezés iránt. Munkámat ezután kiterjesztettem az alkil- 
fluoriddal való alkilezésre, amikor a Friedel-Crafts-reak- 
ciókhoz katalizátorként bór-trifluoridot használtam. Ezek 
a vizsgálatok felkeltették érdeklődésemet a reakciók me
chanizmusa iránt -  ideértve az RCOF és RF komplexét 
BFj-mal, majd más fluorid Lewis-savakkal (5. és 6. egyen
let). így kezdődött el az én hosszantartó kapcsolatom a 
karbokationos komplexek kémiájával.

BF,
ArH + RCOF -------- 2— ^  ArCOR + HF (5)

ArH + RF -----— ---- -- ArR + HF (6)

A háború utáni Magyarországon nem volt könnyű 
ezeket a kutatásokat folytatni. Nem juthattunk hozzá 
olyan vegyszerekhez mint a vízmentes HF, FS03H vagy 
BF3 -  ezeket magunknak kellett előállítani. HF-et foly- 
pátból és kénsavból készítettünk, majd reagáltattuk az 
(óleumból kapott) S03-mal, az eredmény az FSO,H volt. 
Bórsav és fluor-kénsav reakciójával BF3-at kaptunk. 
Valódi merészség volt a legelemibb felszerelést nélkülö
ző laboratóriumban ezekkel az anyagokkal dolgozni, és 
velük kémiai reakciókat végezni. 1955-ben Meerwein, 
aki olvasta néhány cikkemet, volt olyan szíves, hogy 
elkezdett velem levelezni, és felajánlotta segítségét -  
így kaptunk egy palack BF3-gázt. Micsoda értékes aján
dék volt ez!

Az acil-fluoridokkal végzett korai munkásságom ki
terjedt a formil-fluoridra (HCOF), amelyet először 
Nyeszmejanov állított elő a harmincas években, de ő 
nem használta fel szintézishez. Mi viszont az acil-fluori- 
dok számos homológját készítettük el, és tanulmányoz
tuk azok kémiáját.

A Friedel-Crafts-kémiából ismeretes, hogy ha pivaloil- 
kloridot alumínium-klorid jelenlétében aromás vegyüle- 
tekkel hozunk össze, akkor a várt ketonok mellett a terc- 
butil-vegyületek is megjelennek (7. egyenlet).

+ (CH3)3CCOCI •
AICU
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o
C -C (C H 3)3

(7)

C(CH3)3+ c o

Feltételezték, hogy az utóbbi képződése együttjár a 
közbenső pivaloil-komplex vagy -kation dekarbonilezé- 
sével. Az ötvenes évek végén, amikor már Kanadában, 
a Dow Chemical Company laboratóriumában (Sarnia, 
Ontario) dolgoztam, visszatérhettem ezekhez a vizsgá
latokhoz, és az IR- és NMR-spektroszkópia felhasználá
sával kiterjesztettem az acil-fluorid -  Lewis-savak izolál
ható savas fluorid-komplexeire -  ideértve az olyan több 
vegyértékű fluorid Lewis-savakat, mint az SbF5, AsF3l 
PF5. Ezért nem ért váratlanul, amikor az előállított 
(CH3)3CCOF-SbF5-komplex hajlandóságot mutatott de- 
karbonileződésre. Az volt inkább izgalmas, hogy a fo
lyamatot követni tudtuk NMR-spektroszkópiával, és si
került észlelnünk az első stabil, hosszú élettartamú al- 
kalilkation-tartalmú sót, a fere-butil-hexafluoro-anti- 
monátot.

(CH3)3CCOF + SbF5 ------ -

(CH3)3C C O *SbF6 ■ ■ CO-  (CH3)3C ,-SbF6
( 8)

Ezt az áttörést az 1962-ben megjelent cikkeimben kö
zöltem, és folytattam a kutatásokat, melyek eredménye
képpen kidolgoztam annak a módszerét, hogy hogyan 
lehet hosszú élettartamú alkil-kationokat oldatban előállí
tani. Mielőtt áttérnék ennek az izgalmas fejlődésnek a 
tárgyalására, röviden áttekintem keresgéléseimet ezek 
után a sokszor csalókának tűnő alkil-kationok után.

Az első korai sikertelen kísérletek 
az alkil-kationok észlelésére oldatokban

A hatvanas évek elejéig az alkil-kationokat átmeneti 
jelenségeknek tekintették. Létezésükre indirekt módon 
következtettek a kinetikai és sztereokémiái vizsgálatok 
alapján. Több évtizedes kutatások (beleértve a veze- 
tőképességi és krioszkópos méréseket) után sem sike
rült oldatban, vagy szilárd fázisban jelenlevő egyszerű 
alkilkationokra spektroszkópiai vagy más fizikai mérési 
adatokat publikálni. Az ötvenes évektől vizsgálták 
tömegspektroszkópiai módszerrel alkánok, alkil-halo- 
genidek és más prekurzorok elektronbombázásával ke
letkezett gázállapotú alkil-kationjait -  ezek a vizsgá
latok természetesen nem szolgáltattak szerkezeti infor
mációkat.

Megfigyelték a Friedel-Crafts-féle alkil-halogenid -  
Lewis-sav halogenid-komplexek -  létezését; ugyanezt 
igazolták Brown nak a CH3Cl-nek és a C2H5Cl-nek a gal- 
lium-klorid jelenlétében végbemenő gőznyomás-csök
kenésére vonatkozó vizsgálatai. Mérték alumínium-klo
rid vezetőképességét alkil-kloridokban, alkil-fluori-
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dókét bór-trifluoridban, és vizsgálták az etil-bromid 
hatását az alumínium-bromid dipólmomentumára, de 
nem sikerült egy esetben sem jól definiált, stabil alkil- 
kation-komplexek jelenlétének egyértelmű kimutatása, 
vagy ezek előállítása -  még nagyon alacsony hőmérsék
leten sem.

Rosenberg és Symons alkoholok és olefinek elektron
spektrumát vette fel olyan erős protikus savakban mint a 
kénsav. Azt figyelték meg, hogy számos egyszerű alifás 
alkohol és olefin abszorpciós maximuma 290 nm körül 
van, és ezt a karakterisztikus abszorpciót az alkil-katio- 
noknak tulajdonították. Finch és Symons újabb mérései 
azt mutatták, hogy a spektrum nem az egyszerű alkil-kat- 
ionoktól, hanem az ecetsavval -  a prekurzor alkoholok 
és olefinek oldószerével -  képezett kondenzációs termé
kektől származik. Azonosítottak még abszorpciós kom
ponensként protonált mezitil-oxidot az izobutén-ecetsav 
kénsav rendszerben.

Deno és munkatársai mélyrehatóan tanulmányozták, 
hogy mi történik a hígítatlan kénsavban, illetve óleum- 
ban, alkoholokból és olefinekből képződött, alkil-katio- 
nokkal, és azt találták, hogy egyenlő mennyiségben ter
melődik kénsavban oldhatatlan telített szénhidrogén 
elegy (Q-től C18-ig), és ciklopentenil-kationok elegye 
(C9-től C20-ig) a kénsavas fázisban. Ezeknek a kationok
nak erős UV-abszorpciójuk van 300 nm körül.

Oláh, Pittmann és Symons ezután megmagyarázta és 
összefoglalta a karbokationos rendszerek elektronspekt
rumának problémáját és a különböző prekurzorok szere
pét egyes savakban.

Ebben a szakaszban derült ki, hogy a korábbi kísérle
tek a hosszú élettartamú, jól definiált alkil-kationok léte
zésének kimutatására olyan savakban mint kénsav, per- 
klórsav stb. nem lehettek sikeresek, és legjobb esetben 
csak bizonytalan eredményt adtak az alkil-halogenidek- 
nek Lewis-savakkal való kölcsönhatására vonatkozóan. 
Proton eliminációja az olefinképződéssel járó, közbenső 
termékként kialakuló alkil-kationokból, amelyek tovább 
reagálnak, elősegíti a vezetőképességet befolyásoló 
komplex rendszerek létrejöttét és egyéb kémiai és fizikai 
jelenségek tanulmányozását.

A szupersav-kémia területén lezajlott áttörésig nem 
tudták elképzelni, hogy ha vissza akarják szorítani a de- 
protonálással végbemenő olefinképződést alkil-kationok
ból (9. egyenlet -  ekkor nagyon bonyolult rendszerek 
keletkeznek, olefinekből és alkil-kationokból, olyan re
akciókban mint az alkilezés, polimerizáció, gyűrűzáródás 
stb.), úgy az akkori időkben ismerteknél és használtaknál 
sokkal erősebb savakra van szükség.

(CH3)3C + H+ + (CH3)2C=CH2 0 )

Ezeknek a -  szupersavaknak elnevezett -  savaknak a 
felfedezése vezetett oda, hogy képesek lettünk előállítani 
stabil, hosszú élettartamú alkil-kationokat és általában 
karbokationokat. Ha viszont, akár csak korlátozott 
egyensúlyi körülmények között is, deprotonálás megy 
végbe, akkor az alkil-kation (mint erős sav) azonnal köl
csönhatásba lép az olefinnel (amely jó rt-bázis), és az 
említett reakciók sokasága megy végbe.

Alkil-fluoridból képződő hosszú élettartamú 
alkil-kationok antimon-pentafluoridban 
és a megfelelő konjugált szupersavakban

Az ötlet, hogy stabil alkil-kationokat lehet nyerni alkil- 
fluoridok ionizációjával ha feleslegben vannak jelen ol
dószerként erős fluorid Lewis-savak, még azoknak a vizs
gálatoknak a folyamán keletkezett, amikor -  még az öt
venes évek elején -  Magyarországon dolgoztam, és aro
más anyagoknak alkil-fluoridos alkilezéséhez bór-trifluo- 
ridot használtam katalizátorként. Ekkor kísérleteztem 
RF:BF3-komplexek előállításával. Világosan láttam, hogy 
nehéz olyan megfelelő oldószert találni, amely lehetővé 
teszi az ionizációt, de ugyanakkor nem lép kölcsönhatás
ba a keletkező és feltehetőleg rendkívül reakcióképes 
alkil-kationokkal. Ezért reagáltattam alacsony hőmérsék
leten tiszta alkil-fluoridokat bór-trifluoriddal. Ekkor még 
nem álltak rendelkezésemre (az akkor még gyermekcipő
ben járó) IR- és NMR-spektroszkópiai módszerek. Vissza- 
emlékszem Costin Nenitzescu egyik látogatására. Ő kivá
ló, de igazán soha el nem ismert román kémikus volt, aki 
sok úttörő eredményt ért el a savas katalízissel végbeme
nő reakciók területén. Együtt siránkoztunk azon, hogy 
miért nincs nekünk még egy IR-spektrométerünk sem. 
(Később hallottam tőle azt a történetet, hogy amikor 
Bécsbe utazott egy kollégájához az Orient-expresszen, az 
IR-vizsgálatok céljából magával vitt ciklobutadién-Ag- 
komjJiex elbomlott.) Ebben az időben a mi RF-BF3-rend- 
szerünk vizsgálatához csak vezetőképességi méréseket 
tudtunk végezni. Kiderült, hogy a metil-fluorid és az etil- 
fluorid komplexeinek a vezetőképessége kicsi, míg az 
izopropil-fluiridéi és a tercier-butil-fluoridéi nagyon jó 
vezetők (10. egyenlet). Az utóbbi rendszerek azonban 
bizonyos mértékig hajlamosak voltak a polimerizációra 
(az ott szereplő, olefinképző karbokationok deprotonáló- 
dása miatt). Ezek szerint a savképződés van hatással a 
vezetőképességre.

8+  8-

R — F + BF3 R — F    BF3 = = * ■  R*BF4' (10)

Az 1956-os magyarországi forradalom leverése után 
családommal elmenekültem, és néhány hónapos londoni 
tartózkodás után Kanadába költöztem, ahol a Dow Che
mical Company Kutató Laboratóriumában (Sarnia, Ontar
io) folytathattam kutatásaimat. Sokáig és kitartóan keres
géltem a halogenid Lewis-savak között, és végre rátalál
tam az antimon-pentafluoridra. Kiderült, hogy ez rendkí
vül erős Lewis-sav, így sikerült első alkalommal alkil-flu
oridokat ionizációval stabil, hosszú élettartamú alkil-kat- 
ionokká alakítani. A tiszta SbF5-oldatok viszkózusak, de 
folyékony kéndioxiddal hígítva lehűthetők, és így egészen 
-78 °C-ig lehet azokat vizsgálni (később még erősebben 
nukleofil oldószereket is használtam, amelyekkel még ala
csonyabb hőmérsékletre is le lehetett menni). Tovább 
folytatva a pivaloil-kationok dekarbonileződésének emlí
tett megfigyelését, megkaptuk az első spektrális bizonyíté
kot a tercier-butil-kation létezésére, feleslegben lévő anti
mon-pentafluoridban ionizáltuk a tere-butil-fluoridot. A
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tercier-butil-kation oldata nagyon stabilnak bizonyult, és 
lehetővé vált a kémiai és spektroszkópiai tanulmányozása.

Az ötvenes évek végén a kanadai Dow-laboratórium 
kutatási igazgatója még nem volt meggyőződve az NMR- 
spektroszkópia hasznosságáról, ezért nem volt még saját 
készülékünk. A Midlandben (Michigan), a határon túl, 
tőlünk körülbelül 100 mérföldre fekvő Dow-laboratóri- 
umban szerencsére volt, és a kitűnő berendezést E.B. 
Baker, az NMR-spektroszkópia egyik úttörője üzemeltet
te, aki felajánlotta segítségét. Rendszeresen átjártunk a 
mintáinkkal a kora reggeli órákban Midlandbe, hogy 
meggyőződjünk arról, hogy az alkil-fluoridok antimon- 
fluoridos oldata valóban tartalmaz-e alkil-kationokat, és 
figyeltük, hogyan veszi fel Ned Baker az NMR-spektru- 
mot. Maga a íerc-butil-fluorid az 'H-NMR-spektrumban 
karakterisztikus dublettet ad, amely egy JHF 20 Hz-es flu
or-hidrogén csatolásnak tulajdonítható. SbF5-oldatban a 
dublett eltűnik, a protonok árnyékoltsága jelentősen 
csökken, 5 1,3-ról 4,3-ra nő. Ez nagyon bíztató volt, de 
még nem bizonyította teljesen a íerc-butil-kation jelenlé
tét. Ha feltételezzük azt, hogy a tercier-butil-fluorid az 
SbF5-tel csak olyan poláros donor-akceptor-komplexet 
képez, amelyben (NMR-időskálán mérve) gyors fluorcse
re megy végbe, akkor a fluor-hidrogén csatolás „kimosó
dik”, miközben várható, hogy a metil-protonok árnyé
koltsága erősen csökken. Nagy kihívás volt, hogy megkü
lönböztethessük a poláros, gyorsan cserélő donor-ak- 
ceptor-komplexet az oly mohón keresett valódi ionos 
í-C4H9SbF6-tól (11. egyenlet). •

(CH3)3C - f  + SbFs (CH3)3C^ F̂ 4  /
V F " ? S

vagy (CH3)3C* SbF6'

( 11)

a

j

1. ábra. 'H NMR-spektmmok:
a) Tere-butil-kation [trimetil-karbénium-ion, (CHj)3C1;
b) íerc-amil-kation [dimetiletil-karbénium-ion, (CH^C-CjH,];
c) izopropil-kation [dimetíl-karbénium-ion, (CHj)2C*H] 60 MHz, -60 °C, 
SbF,: SOzClF-oldatban.

lentékeny pozitív töltésre utalt. Nem tárgyalom részletesen 
az ellenion jellegét (ez lehet dimer-, vagy esetleg oligomer- 
Sb2Fjj), sem az ionpárosítást vagy -szeparálást (ezek a fo
galmak Winsteintől származnak).

A tere-butil-kationon kívül sikerült előállítani és tanul
mányozni a megfelelő szefe-izopropil és tere-amil-kationt 
is (12. és 13. egyenlet).

Ned Baker fizikus volt, ennek ellenére nagyon érdekel
ték a kémiai problémák. Ajánlott egy módszert arra, hogy a 
híg oldatainkban hogyan vegyük fel a C-13-spektrumot, 
ami akkor -  a Fourier-transzformációs NMR-technika meg
jelenése előtt -  rendkívül nehéz feladatnak számított. Eb
ben az időben a C-13-jelzett-atomos módszert (a használt 
Ba13C03-mal) csak körülbelül 50 %-ig lehetett alkalmazni. 
Amikor 50 %-os C-13-mal jelzett tercier-butil-fluoridot ké
szítettünk, akkor ez a legjobb esetben is csak 5 %-os SbF5- 
oldatot jelentett, azaz az oldat C-13-tartalma erősen felhí
gult. Baker azonban nem tágított, és az INDOR-módszert 
ajánlotta (INDOR = inter nuclear double resonance). A 
protonjel nagy érzékenysége alapján a kettősrezonancia- 
technikával képes volt észlelni a mi híg oldatainkban a 
C-13-eltolódást (1960-ban ez jelentős eredmény volt). Ért
hető volt az örömünk, amikor kiderült, hogy a (CH3)3CF- 
SbF5-ben a tercier-szén-eltolódás (8 13C 335,2) nagyobb 
volt, mint 300 ppm -  különválasztva a kovalens kiindulási 
anyagunktól! Ilyen nagy kémiai árnyékhatás-megszüntetés 
nem volt magyarázható csupán donor-akceptor-komplex 
jelenlétével (akkoriban a legnagyobb C-13 árnyékhatás
megszüntető jel volt ez). Ez sp3-ról sp2-re való rehibridizá- 
cióra, valamint a karbokationos szénatomon jelenlévő je-

(CH3)2CHF + SbF5 ------ -- (CH3)2CH+ SbF6'  (12)

(CH3)2CFCH2CH3 + SbF5 ------ -- (CH3)2CCH2CH3 SbF6‘ (13)

Különösen az izopropil-kation volt érdekes. Míg a terc- 
butil-kationban a metil-protonok olyan szénhez kötőd
nek, amelyek csupán szomszédosak a központi karbokat- 
ionnal, addig az izopropil-kationban közvetlenül hozzá 
kötődnek. Az ?-C3H7F-SbF5 rendszer proton-NMR-spektru- 
mában a CH-protonra egy erőteljesen árnyékolatlan szep- 
tettet találtunk 8 13,5-nél, ami kizárta a polarizált donor- 
akceptor-komplex jelenlétének lehetőségét, és azt jelezte, 
hogy (CH3)2CH+ keletkezett. A C-13-spektrum szintén bi
zonyító erejű volt, mivel nagyon erősen árnyékolatlan 
(>300 ppm-nél) +C kémiai eltolást (8 13C 320,6). Másik ér
dekes jelenség volt, hogy a tere-amil-kationnál megfigyel
hettük a karbokation-középponttal szomszédos metil-pro- 
ton széles tartományú, erős H-H-csatolását a metilén-pro- 
tonhoz. Ha csak donor-akceptor-komplexről lett volna 
szó, akkor nagyon kicsi (1-2 Hz) lett volna az sp3 szén
atomtól függő hosszú távú csatolás. Ezzel szemben a meg
jelent nagyon erős (JH.H 10 Hz) csatolás azt mutatta, hogy a 
vizsgált mintában van olyan sp2-centrum, melyen keresz
tül hatásos lehet a hosszútávú H-H-csatolás. Az 1. ábrán
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1. táblázat
Terc-butil- és [D 9]tercbutil-kation IR- és Raman-frekvenciája és korrelációjuk a (CH3)3B, (CD3)3B változathoz

m inta

v ib rác ió s  frek ven c ia  (cm "1)

Vi, v 12, 
v 7, v 19

v 2, v 13 V21 v M v 15 V17 v 5 Vi« v<s V9 V10 V «

(C H ^ C * 2947 2850 1450 1295 667 3 47 306
(C H 3) 3B 2975 2875 1060 1440 1300 1150 906 866 675 973(486?) 3 3 6 “ 3 2 0

(C D 3) 3C‘ 218 7 2090 1075 980 720 3 47 300
(C D 3) 3B 2230 2185 1033 1205 620 8 70 (2 8 9 )b (2 7 6 )b

’ IR-frekvencia 
b számított

látható a terc-butil, terc-amil és az izopropil-kation ‘H 
NMR-spektruma. Az eredetijük mementóként bekeretezve 
függ a dolgozószobámban hasonlóan a norbornil-kation 
ESCA-spektru mához.

A vizsgált ionokkal IR-spektroszkópiai méréseket is 
végeztünk (2. ábra). John Evans, aki abban az időben a 
midlandi Dow-laboratórium spektroszkópusa volt, fel
ajánlotta együttműködését, és felvette, kiértékelte az al- 
kil-kationok vibrációs spektrumát. Nagy öröm szá
munkra, hogy 30 évvel később Denis Sunko és munka
társai Zágrábban alacsonyhőmérsékleti mátrix-leválasz- 
tási technikával felvett FT-IR spektruma (FT = Fourier- 
transzformáció), valamint Schleyer 
számításai jól egyeztek a mi korai 
eredményeinkkel, melyeket szo
bahőmérsékleten, tiszta SbF5-ben 
kaptunk -  jóval az FT-IR-módszer 
bevezetése előtt.

Később, 1968-70-ben Jack De- 
Memberrel és August Commeyras- 
szal együtt magunk is elvégeztük 
az alkil-kationok IR- és lézeres Ra- 
man-spektroszkópiai vizsgálatát.
Összehasonlítottuk a H-es és a 
deutériummal jelzett terc-butil kat
ionokra [6] és az izoelektronos tri- 
metilboránra [7] vonatkozó adato
kat, és bebizonyosodott, hogy az 
előbbi karbokation-centruma pla- 
náris (1. táblázat.)

Ez volt az első elképzelés arról, 
hogy csaknem minden karbokat- 
ionnak megvan a semleges, izo- 
elektromos, izostrukturális bórana- 
lógja, amit később R.E. Williams 
olyan pontosan be is bizonyított.

Először 1962 nyarán a brookha- 
veni Szerves Reakciómechaniz
mus Konferencián, majd később 
számos más alkalommal módom 
volt nyilvánosan beszámolni kuta
tásainkról. Ekkor mar -  hosszas, 
gyakran lehangoló próbálkozások 
után — bizonyítani tudtam, hogy 
stabil, hoszszú élettartamú alkil- 
kationokat állítottunk elő szuper
savas oldatokban.

ch3(D3̂ +^ ch3(D3) ch3(d3) ^  ^ ch3(D3)
c b

CH3 (D3) CH3 (D3)

16] [7]

Stabil, hosszú élettartamú karbokationok kémiája né
ven vált ismertté ez a tudományág és a kezdetek után 
egyre gyorsabban fejlődik. Aki ipari laboratóriumban 
dolgozik,annak számára az eredmények publikációja 
nem mindig könnyű. Itt szeretnék ezért köszönetét 
mondani a Dow Chemical Company-nak, hogy nem-

2. ábra. Terc-butil-, izopropil- és terc-amil-kation IR-spektruma.

hullámhossz (pm)
2 5 3 4 5 6 7 3 9 10 12 15 20 25
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csak a munkát tették lehetővé számomra, de azt is, 
hogy az eredményeket közöljem.

Azután, hogy elő tudtuk állítani a stabil, hosszú élettar
tamú karbokationokat antimon-pentafluorid-oldatban, 
elkezdtünk más szupersavakkal is dolgozni. Többféle io
nizáló prekurzorban, beleértve az alkoholokat is, kísér
leteztünk protikus savakkal, például FS03H (fluorkén- 
sav), CF3SO3H (trifilsav, trifluor-metán-szulfonsav), vala
mint konjugált savakkal, mint FlF-SbF5, FS03H-SbF5 (má
gikus sav), CF3S03H-SbF5, CFjSOjH-BCOjSCFĵ  stb. Sike
resek voltak a próbálkozások fluoridalapú szupersavak
kal, mint AsF5, TaF5, NbF5. Az FS03H-SbF5-nek a „mági
kus sav” nevet egy német doktorandus zom adta, akivel a 
hatvanas években dolgoztam együtt Clevelandben. Ő egy 
laboratóriumi összejövetel után a karácsonyfa-gyertya 
maradékát ebbe a savba tette bele. A gyertya a savban 
tökéletesen feloldódott, és az oldatban ki tudtuk mutatni 
terc-butil-kation kiváló minőségű NMR-spektrumát. A je
lenség élénk érdeklődést váltott ki, ezért nevezte a savat 
„mágikusnak” -  és ez a név használatos lett a mi labo
runkban -. Azt hiszem Ned Arnett volt az, aki az iroda
lomban is ezt használta, így ez egyre inkább ismertté vált. 
Később egyik volt tanítványom, J. Svoboda egy kis céget 
alapított (Cationic néven), ahol ionos reagenseinket ke
reskedelmi forgalomba hozta, ő az elnevezést „Magic 
Acid®” formában védetté tette, ezzel a névvel került árusí
tásra is.

Sokan kutatták a hosszú élettartamú karbokationokat; 
a vizsgált problémakör gyorsan nőtt, és sikeresen lehetett 
tanulmányozni gyakorlatilag bármelyik karbokation- 
rendszert. Nincs arra idő, hogy felsoroljam minden mun
katársamat, sem azokat, akik a világ minden táján olyan 
sokat tettek ennek a területnek a fejlődése érdekében. 
Munkásságuk megtalálható a kiterjedt irodalomban. Kü
lönösen ki kell emelnem azonban D.M. Brouwernek. H. 
Hogeveennek és munkatársainak az amszterdami Shell 
Laboratóriumban a hatvanas és hetvenes években végzett 
úttörő munkásságát. Alapvető kutatásokat végeztek a 
hosszú élettartamú karbokationok tanulmányozása és az 
ehhez kapcsolódó szupersavas-szénhidrogének kémiája 
területén. Az alkil-kationokra vonatkozó, Shell-laboratóri- 
umból származó közlemény 1964-ben jelent meg a 
Chemical Communications című folyóiratban, nem sok
kal az én 1962-64-es első beszámolóim után. Flasonlóan 
kell méltatni R.J. Gillespie alapvető hozzájárulását az erős 
savak (szupersavak) kémiájához, valamint azt az önzet
len segítséget, mellyel támogatott Kanadában a Dow-la- 
boratóriumban. Ekkor kerültem vele újból kapcsolatba, 
mivel előzőleg már találkoztunk 1956-ban Londonban a 
University College-ben, ahol ő C.K. Ingold munkatársa 
volt. Ezután költözött át Hamiltonba (Kanada, Ontario) a 
McMaster Egyetemre. Nála már az ötvenes évek végén 
működött NMR-spektrométer, és hozzásegített, hogy a 
karbokationok rendkívül erősen savas rendszerét tartal
mazó SbF5-öt vizsgálva az ő készülékén vehessük fel a 
spektrumokat. Az ő fluor-kénsav iránti érdeklődése és a 
mi különböző rendszereket tartalmazó SbF5-vizsgálataink 
volt a közös alap ahhoz, hogy tanulmányozzuk az 
FS03H-SbF5-rendszereket. Azt is Gillespie javasolta, hogy 
a 100 %-os kénsavnál erősebb protikus savakat szupersa

vaknak nevezzük el. Ma már általánosan használják ezt 
az önkényes, de igen hasznos definíciót. Hangsúlyozni 
kell azonban, hogy maga a „szupersav” elnevezés a Har- 
vardról, J.B. ConantXál származik, aki 1927-ben így ne
vezte azokat a savakat, amelyek -  mint a perklórsav -  
erősebbek a hagyományos szervetlen savaknál, és még 
olyan gyenge bázisokat is képesek protonálni, mint a 
karbonil-vegyületek. 1985-ben Surya Prakash-sál és Jean 
Sommertei írt „Szupersavak” című könyvünket Conant 
emlékének ajánlottuk, habár ma már kevés kémikus is
meri az ezen a területen kifejtett munkásságát.

Ma is világosan vissza tudom idézni a már említett 
1962. évi Brookhaven Mechanizmus Konferenciát, ahol 
először számoltam be nyilvánosan a hosszú élettartamú 
karbokationokról. A program szerinti „fő esemény” Saul 
Winsten és Herbert C. Brown (a bórhidrogén-kémia úttö
rője, Nobel-dij 1979) vitája volt a karbokationoknak 
(vagy ahogy akkor nevezték a karbónium-ionoknak) 
klasszikus vagy nem-klasszikus jellegéről. Nagy meglepe
tés lehetett számukra, de az egész hallgatóság számára is, 
hogy egy ismeretlen ipari laboratóriumból jött fiatal ve
gyészt hívtak meg a főelőadás megtartására, aki azt állí
totta, hogy előállított és vizsgált stabil, hosszú élettartamú 
karbónium-ionokat (azaz karbokationokat), mégpedig 
igen egyszerű új módszerrel: nagyon erős savas rendsze
rek (szupersavak) felhasználásával. Emlékszem, hogy 
Winstein és Brown külön-külön félrehívott, és figyelmez
tetett, hogy egy fiatal vegyésznek rendkívüli módon meg 
kell gondolnia, mielőtt ilyen kijelentéseket tesz. Mindket
tő azt hangsúlyozta, hogy valószínűleg tévedek, mert 
nem állíthattam elő hosszú élettartamú karbónium-iono
kat. Ellenben, ha a módszerem jó, akkor számomra lehe
tőség nyílik bebizonyítani, hogy a sokat vitatott 2-norbor- 
nil-kation „klasszikus” vagy „nem-klasszikus”. A nagy 
port felvert szembenállásuk középpontjában az a kérdés 
állt, vajon a 2-exo-, 2-enr/o-norborni 1 -észterek hidrolízi
sének kísérletileg tapasztalt jelentős felgyorsulásának és a 
rendszer magas exo-szelektivitásának az oka -  mint azt 
Winstein állította -  a Cr C6-egyeskötés G-része, ahol a 
hidat képező „nem-klasszikus” ion delokalizációja is 
jelen van, vagy pedig csak az endo -rendszer és a hozzá
tartozó kiegyensúlyozó „klasszikus” háromvegyértékű 
ionok sztérikus gátlásáról van szó. A nemklasszikus 
ionok (a kifejezést először J.D. Roberts használta) RD. 
Bartlett szerint nem tartalmaznak elég elektront ahhoz, 
hogy minden „kötésre” jusson egy pár belőlük, azaz arra 
van szükség, hogy legyen alapállapotban delokalizált 
a-elektronjuk. Mivel a módszeremmel a karbokationokat 
elő lehetett állítani, mint hosszú élettartamú képződmé
nyeket, megvolt az alkalom arra, hogy az ion közvetlen 
megfigyelésével kísérletileg döntsük el a kérdést. Ebben 
az időben az SbF5-ben oldott 2-norbornil-fluoridnak még 
csak a szobahőmérsékleti protonspektruma állt rendelke
zésemre. Ezen viszont egy széles csúcs látszott, amely a 
hidrid-eltolódás és a Wagner-Meerwein-átrendeződés 
teljes egyensúlyára utalt (ez jól ismert a szolvolízises re
akciókból és a 2-norbornil-rendszerek ezzel kapcsolatos 
átalakulásaiból). Kíváncsiságom nem hagyott nyugodni, 
ezért amikor 1964-ben átkerültem a Dow Eastern Labora- 
tory-ba (amelyet Framinghamban létesítettek, Fred

50 FIZIKAI SZEMLE 1 9 9 5 /2



McLafferty igazgatósága alatt, és csak később költözött 
Weylandba) a munkát együtt folytattuk Princetonból Paul 
Schleyerrel és Yale-ről Marty Saunders-szel. Paul, akivel 
életre szóló barátságot kötöttem, már ekkor azzal a ké
pességgel bírt, hogy mint valami katalizátor, képes volt 
közös erőfeszítéseket megszervezni. S02-t használva ol
dószerül, le tudtunk menni az oldat hőmérsékletével 
-78 °C-ig, és előállítottuk az iont ciklopentenil-etil-fluo- 
rid ionizálásával vagy pedig nortricilén protonálásával 
FS03H;SbF5/S02ClF-ben [8],

Ekkor még mindig nem volt a megfelelő NMR-méré- 
sekhez szükséges elég alacsony hőmérsékletet biztosító 
berendezésem, de volt Marty Saundersnek. A mintáinkat

3 a ábra. 2-norbornil-kation 395 MHz-es 'H NMR-spektruma 
SbF5/SO2ClF/SOzF2-0ldatban.

ezért utaztattuk Massachusetts-ből New Havenbe, ahol 
Saunders a Yale kémiai épületének alagsorában a maga 
építette NMR-készülékén egyre alacsonyabb hőfokokon 
vizsgálta a norbornil-kation oldatokat. Az ion spektrumát 
-70 °C-on is fel tudtuk venni, ahol már a 3,2-hidrid-elto- 
lódás kifagyott. Csak akkor, amikor 1969-ben átköltöz
tem Clevelandbe a Case Western Reserve Egyetemre, 
fejleszthettem ki a megfelelő alacsonyhőmérséklet-tech- 
nikát olyan oldószerek felhasználásával, mint az S02C1F 
és S02F2; így kaptam meg -  az egészen -159 °C-ig túlhű- 
tött oldatokban -  a 2-norbornil-kation nagyfelbontású ‘II 
és 13C NMR-spektrumát. Ilyen alacsony hőmérsékleten be 
tudtuk fagyasztani mind az 1,2,6-hidrid-eltolódást, mind a 
Wagner-Meerwein-féle átrendeződést, és észlelhettük a 
statikus gyűrűs ionokat (3a. és 3b. ábra)

NMR-spektroszkópiával nehéz a gyűrűs nemklasszikus 
és a gyorsan egyensúlyba kerülő klasszikus karbokat- 
ionokat egymástól megkülönböztetni, mivel az NMR vi
szonylag lassú, korlátozott időskálájú fizikai módszer. 
Bizonyos részleteiben úgy oldottuk meg a problémát, 
hogy a két különböző rendszer becsült eltolódásait hasz
náltuk, és összehasonlítottuk modellrendszerek adataival. 
Ma már a hatásos elméleti eljárások, mint az IGLO, GIAO 
nagyon megkönnyítik az egymástól különböző ionok 
NMR-eltolódásainak kiszámítását, és összehasonlítását a 
mérési adatokkal. Nagyon megnyugtató, hogy eredmé-

3.b ábra. (13C-vel dúsított) 2-norbornil-kation 50 MHz-es proton-lecsa- 
tolásos 13C NMR-spektruma SbF,/S02ClF/S02F2-oldatban.
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nyeink és következtetéseink megáll
ják a helyüket a legújabb, modern 
eszközökkel végzett vizsgálatok tük
rében is.

Említettem, hogy már a karbokat- 
ionos kutatásaink kezdetén (gyors 
vibrációs spektroszkópiai módszer
rel) infravörös tanulmányokat is vé
geztünk. Felvettük a norbornil-kat- 
ion Raman-spektrumát is, és -  habár 
abban az időben még nem lehetett a 
spektrumot elméletileg számítani -  a 
modell-vegyülettel (2-norbornil- 
rendszer, illetve notriciklén) történt 
összehasonlítás alapján arra követ
keztettünk, hogy az ion szimmetri
kus, gyűrűs jellegű. Sunko és Schle
yer újabb elegáns vizsgálataik során 
FT-IR-spektrumot vettek fel, és ezt 
hasonlították össze az elméleti szá
mításokkal.

A másik eljárás, amellyel meg akar
tuk oldani az gyűrűs, illetve a gyorsan 
egyensúlyba jutó ionok kérdését Kai 
Siegbahn (fizikai Nobel-díj 1981) 
elektronspektroszkópiája (ESCA) volt.
A hatvanas évek végén használtuk 
ezt karbokationok vizsgálatára szu
persavas mátrixban. Clevelandi laboratóriumomban 
George Mateescu és Louise Riemenschneider helyezte 
üzembe az ESCA-berendezést, ők dolgozták ki az ESCA- 
spektrum felvételének módszerét szupersavas mátrix
ban több karbokationra, ideértve a terc-butil- és 2-nor- 
bornil-kationt (4. ábra). Ezek során újabb meggyőző 
bizonyítékokat kaptunk a 2-norbornil-kation nemklasz- 
szikus jellegére, mivel az ESCA-spektrumban nem ész
leltünk háromvegyértékű karbénium-ion-centrumot, az
az nem mutatott „klasszikus” ionjelleget, mint a terc- 
butil-kation esetében. Az egyensúlyi klasszikus ionfoga
lom ellenzői részéről ugyan újabb kritikák értek, de 
Dave Clark vizsgálatai teljes mértékben a mi eredmé
nyeinket és következtetéseinket igazolták. Ezt bizonyí
totta a kísérleti adatoknak az elméleti számításokkal 
történő összehasonlítása is.

Illik megemlékezni néhány újabb jelentős vizsgálatról 
is. Saunders eredményei azt bizonyították, hogy a lehet
séges klasszikus egyensúlyi rendszerben nincs deutérium 
izotópeffektus. Nagyon alacsony (5 K!) hőmérsékleten 
Myhre és Yannoni előállítottak NMR-spektrumot szilárd 
állapotban, de azon semmi jelét nem találták az egyensú
lyi klasszikus ionok kifagyásának. Ezen a hőmérsékleten 
a korlátnak 200 cal/mol körül kell lennie (ez a vibrációs 
átmenet energiája). Laube viszont egykristályos röntgen- 
szerkezet-vizsgálatot végzett szubsztituált 2-norbornil- 
kationokon. Schleyer -  az IGLO-t és hasonló számításo
kat is beleértve -  elméleti eszközökkel vizsgálta az NMR- 
eltolódást, adatainak összehasonlítása a kísérleti eredmé
nyekkel hozzájárult annak megértéséhez, hogy a 2-nor- 
bornil-kationnak o-hidas karbónium-ion jellege van. (A 
klasszikus 2-norbornil-kationt nem találták magasan fek
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4.a ábra. Terc-butil-kation szén Is fotoelekt- 
ron spektruma.

4.b ábra. 2-norbornil-kation Is mag-lyuk-ál- 
lapot spektruma, és Clark szimulált spektru
ma klasszikus és nemklasszikus ionokra.

vő közbenső terméknek!) Ugyanezt az eredményt adták 
Arnett kalorimetriás vizsgálatai is. Megállapítottuk az 
1983-ban Prakash-sal és Saunders-szel írt, „A norbornil- 
ionnal kapcsolatos vita lezárása” (Conclusion of the Nor- 
bornyl Ion Controversy) című cikkünkben, hogy „ezek a 
tanulmányok egyértelműen véget vetettek az úgynevezett 
nemklasszikus-ion vitának”. Winstein eredeti nézeteit 
egyértelműen igazolták a széles körű, az én „stabilion- 
kémiámon” alapuló szerkezeti kutatások.

Sokan azt gondolják, hogy erre a problémára túl sok 
energiát pazaroltam, az én nézetem viszont az, hogy a 
norbornil-ion-vitának jelentős hatása volt a kémiában. 
Nemcsak a szerkezetvizsgálatokhoz alkalmazott technikai 
módszerek határait segített kiterjeszteni, de lerakta a C-H- 
és C-C-egyeskötés valamint a telített szénhidrogének 
elektrofil-kémiája fejlődésének alapjait is.

Az ellentétes vélemények alapos kritikai elemzése 
segít kiküszöbölni a lehetséges hibákat. Egyik kedvenc 
idézetem Békésy Györgytől (Nobel-díj 1961) származik:

„A hibák kezelésének (egyik) módja az, ha van olyan 
barátunk, aki hajlandó időt fordítani arra, hogy előzete
sen átnézze a kísérleteink terveit, majd az eredményeket, 
amikor a kísérleteket befejeztük. Még jobb azonban, ha 
van egy ellenségünk. Az ellenség képes rengeteg időt és 
szellemi energiát áldozni arra, hogy kibogarássza -  ki
csiny vagy nagy -  hibáinkat, és teszi mindezt ellenszol
gáltatás nélkül. A baj az, hogy ritka az igazán tehetséges 
ellenség; a legtöbbjük csak olyan átlagos. Másik gond az 
ellenséggel, bogy néha barátunkká válik, és így sokat 
veszít a lelkesedéséből. Jelen sorok szerzője így veszítette 
el három legjobb ellenségét. Bárkinek, nemcsak tudósok
nak, szüksége van egy néhány jó ellenségre!”
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Az igaz, hogy nem volt hiány lelkes ellenfelekben (ki
csit finomabb kifejezés ez, mint az ellenség), a norbornil- 
vita során mindkét oldalon. Nekik köszönhető, hogy ma 
többet tudunk a karbokationok -  így a norbornil-ion -  
szerkezetéről, mint bármilyen más kémiai fogalomról. Az 
ő igyekezetük serkentett a vizsgálatok alaposabb elvég
zésére, és sok kísérleti technika kifejlesztésére, illetve 
tökéletesítésére.

A norbornil-kation-vizsgálatokból levont legjelentő
sebb következtetés számomra az, hogy a C-H- és C-C- 
egyeskötés képes kételektronos a-donorként szerepelni 
nemcsak intramolekuláris, de intermolekuláris átala
kulásokban és elektrofil reakciókban is. Ezeknek a re
akcióknak a kulcsa a kételektronos-háromcentrumos 
(2e-3c) kötés (ez gyakori a bór és fémorganikus kémiá
ban). Gyorsan kifejlődött a kémia sok új ága, és ez lehe
tővé tette a hiperkoordinált szénvegyületek (röviden 
hiperkarbon vegyületek) kémiája jelentőségének felis
merését.

A karbokationok általános fogalma

A hosszú élettartamú megjelenési formák észlelése és 
a velük kapcsolatos szupersav-kémia alapozta meg a 
karbokationok kutatását, amelynek során világossá vált, 
hogy ezt a fogalmat tágabban kell értelmezni mint koráb
ban gondolták. Általánosabb definícióra van szükség; ezt 
én már egy 1972-ben megjelent közleményben felvetet
tem. A definíció azt veszi számításba, hogy a karbokat- 
ionoknak két nagy, jól behatárolható osztálya létezik, és 
ezeket összeköti egy kontinuum, amely a delokalizáció 
különféle fokozatait tartalmazza.

a) A háromvegyértékű („klasszikus”) karbénium- 
ionokban sp2-hibridizációjú elektronhiányos szénatom 
van, amely általában planáris, ha ezt nem akadályozza a 
váz merevsége vagy szterikus gátlás. (Meg kell azonban 
jegyezni, hogy az sp-hibridizációjú lineáris oxokarbóni- 
um-ionokban és vinil-kationokban is elektronhiányos a 
szénatom.) A karbénium-szénnek hat vegyértékelektron- 
jajvan, tehát nagy mértékben elektronhiányos. A három
vegyértékű karbokationok szerkezete mindig egyértel
műen leírható kételektronos -  kétcentrumos kötésekkel 
(Lewis-vegyérték kötésstruktúra). A háromvegyértékű 
ionok alapképződménye a CH*V

b) Ötös (vagy magasabb) koordinációjú („nemklasszi
kus”) karbónium-ionok, melyekben öt (vagy több) koor
dinált szénatom van. Ezeket nem írhatjuk le kizárólag 
kételektronos -  két-centrumos egyeskötésekkel; itt szük
séges a kételektronos három- (vagy több-) centrumos 
kötés bevezetése. A karbokation-centrumot mindig nyolc 
elektron veszi körül, de a karbónium-ionok feltétlenül 
elektronhiányosak, mivel a két elektront három (vagy 
több) atommal osztják meg. A karbónium-ionok alapkép
ződményének a CH; tekinthető.

Ezt követően 1977-ben Brown és Schleyer javasolt 
újabb definíciót: „a nemklasszikus karbónium-ion olyan 
pozitív töltésű kémiai egyed, amelyet nem lehet egyértel
műen egyetlen Lewis-struktúrával leírni. Az ilyen kation 
egy vagy több szén- vagy hidrogénbidat tartalmaz,

amely két elektronhiányos centrumot köt össze. A z áthi
daló atomok koordinációs száma nagyobb a szokásos
nál, szénre általában öt vagy több, hidrogénre pedig 
kettő vagy annál nagyobb. Az ilyen ionokban kételektro
nos -  három- (vagy több-) centrumos kötések vannak, 
amelyeket szén- vagy hidrogénhíd kapcsol össze”.

Lewisnek az a gondolata, hogy a kovalens kémiai kö
tést két atom között megosztott elektronpár képezi, a 
szerkezeti kémia sarokkövévé vált. A vegyészek hajlanak 
arra, hogy azokat a vegyületeket, amelyeknek a szerke
zete nem írható le kizárólag ilyen kötésekkel, rendha
gyóknak minősítsék. Karbokationokban kevés az elekt
ron ahhoz, hogy minden „kötéshez” egy párt adjanak, 
ezért ezeket „nemklasszikusként” határozták meg. Az 
elnevezést J.D. Roberts vezette be a ciklopropil-karbinol- 
kationra -  később Winstein is alkalmazta a norbornil- 
kationra. Még mindig használják ezt a nevet, habár már 
felismerték, hogy -  más vegyületekhez hasonlóan -  a 
szerkezetben kételektronos -  két- (vagy sok-) centrumos 
kötések szerepelnek (hasonlóan a Lipscomb [Nobel-díj, 
1976] által a bórvegyületekre bevezetett kötési elvhez). 
Várható, hogy a „klasszikus” és „nemklasszikus” megkü
lönböztetés el fog tűnni, mivel fokozatosan rá fognak 
jönni, hogy itt a vegyértékkötés természetének általánosí
tásáról van szó.

Hasznos a háromvegyértékű karbénium-iont és penta- 
koordinált karbónium-iont, mint szélső egyedeket meg
különböztetni, azonban világosan kell látni, hogy a kar
bokationok rendszerében ezek között létezik a delokali
zációnak több fokozata. Ezek tartalmazhatnak szomszé
dos n-donor-atomokat, 7t-donor-csoportokat vagy a-do- 
nor C-H- vagy C-C-kötéseket.

Karbokationok

háromvegyértékű penta (vagy magasabban)
„klasszikus” ionok koordinált „nemklasszikus”-ionok
(karbénium-ionok) (karbónium-ionok)
alap: CH3  alap: CH5

A háromvegyértékű karbénium-ionoknak, mint inter
mediereknek kulcsszerepük van a telítetlen 7i-donor 
szénhidrogének elektrofil reakcióiban. A pentakoordinált 
karbónium-ionok viszont a a-donor telített szénhidrogé
nek (C-H- vagy C-C-egyeskötések) elektrofil reakcióihoz 
adják meg a kulcsot. Az egyeskötéseknek az a képessé
ge, hogy elektrondonorként lépnek fel, onnan ered, 
hogy kételektronos-háromcentrums (2e-3c) kötések ki
alakításával karbónium-ionokat tudnak képezni.

A szénoktett kibővítése 3d-pálya segítségével nem 
látszik lehetségesnek, mivel a szénnek mint második pe
riódusbeli kis rendszámú elemnek a külső héján csak 
nyolc elektron lehet. A szén vegyértéke nem lehet négy
nél nagyobb. A Kekulé-féle négyvegyértékű szén fogal
ma kötéselméletileg azt jelenti, hogy négy atomhoz (vagy 
atomcsoporthoz) kapcsolódhat Lewis-féle 2e-2c típusú 
kötéssel. Nincs azonban akadálya annak, hogy a szén 
résztvegyen többcentrumos kötésben, 2e-3c (vagy multi- 
centrumos) kapcsolódással. A szén penta- (vagy maga-
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sabb) koordinációjához öt (vagy több) atom vagy ligan- 
dum szimultán kapcsolódása szükséges, elfogadható 
kötéstávolságokon belül.

A szomszédos csoportok és egy karbénium-ion-cent- 
rum hiányos p-pályája közösen stabilizálódnak olyan 
delokalizáció segítségével, amelybe bekapcsolódnak a 
kötésben részt nem vevő elektron-párral rendelkező 
atomok (n-donorok), a ír-elektronrendszerek (direkt 
konjugáció vagy allil-stabilizálás), a hajlított G-kötések 
(mint a ciklopropil-karbinil-kationban) és a C-H és C-C 
G-kötéses hiperkonjugáció. A legegyszerűbb CH, kivé
telével a háromvegyértékű karbénium-ionokban ezért 
mindig megtalálható a delokalizáció többféle fokozata 
anélkül, hogy pentakoordinált karbónium-ionná alakul
nának. A határesetek képezik a karbokationok spektru
mának a széleit.

nyitott
háromvegyértékű

R
©

hiperkoniugált, 
de nem áthidalt

R„ RI x / \

aszimmetrikus szimmetrikus 
áthidalt áthidalt

1 növekvő nem-klasszikus jelleg
„klasszikus” „nem-klasszikus"

A karbokationok szerepe az 
elektrofil reakciókban

Savakkal katalizált elektrofil reakciókban és átalaku
lásokban: izomerizáció, alkilezés, szubsztitúció, addí- 
ció, elimináció, átrendeződés stb. karbokationos köz
benső termékek szerepelnek. Sok ilyen reakciónak je
lentős ipari felhasználása van. Az aromás szénhidrogé
nekre és az acetilénre alapozott kémia már egy évszá
zaddal ezelőtt megalapozta a szerves vegyipart. Később 
az olefinekre épült vegyiparnak nőtt meg a jelentősége. 
A kémia ezen ágaiban a reaktív Jt-kötéses rendszerek 
képezik az elektrondonor-szubsztrátumokat. Az elekt
rofil reakciókban ezek könnyen alkotnak háromvegyér
tékű karbokationos közbenső termékeket (14. és 15. 
egyenlet).

r c h x c h2e

RCH=CH2 + E+X' '  

E+=H+, R \ N<V, Hal* Stb.

RCHCHjE -H* RCH=CHE (14)

ArH + E*
H+

/  -H+
Ar ArE (15 )

Az imént említett pentakoordinált karbónium-ionok 
felfedezése után felismerték azok fontos szerepét nem
csak a nemklasszikus ionok szerkezetének megértésé
ben, de még lényegesebb ennél, hogy megadják a kul
csot a telített alifás szénhidrogénekben (alkánokban és 
cikloalkánokban) az egyeskötésen végbemenő elektrofil 
reakciókhoz. Ezekhez a reakciókhoz soroljuk nemcsak a

savval katalizált szénhidrogén-izomerizálást, -fragmentá- 
ciót, -ciklizációt, de a különféle szubsztitúciókat és a ha
sonló elektrofil reakciókat és átalakulásokat is.

A ß-feniletil-rendszerek ionizációja során -  amely úgy 
tekinthető, mint Cram-féle fenónium-ionokat adó rc-alki- 
lezés -  a szomszédos ír-járulék a karbokation-centrum- 
hoz csatolódik. A 2-norbornil-rendszerek megfelelő ioni
zációja feltételez egy alkalmasan orientált C-C-egyeskö- 
tést (azaz intramolekuláris G-alkilezést), amely az áthidalt 
iont szolgáltatja.

A Friedel-Crafts-típusú reakciókban régóta ismerik és 
alaposan tanulmányozták (inter- vagy intramolekuláris 
alapon) a ír-rendszerek alkilezését.

Továbbgondolva ezeket az összefüggéseket logikusan 
vetődik fel a kérdés, miért nem befolyásolható a G-donor 
szénhidrogének intermolekuláris alkilezése (vagy más 
elektrofil reakció)?

c -alkilezés

A hatvanas évek végén és a hetvenes évek elején a mi 
vizsgálataink szolgáltatták az első bizonyítékokat arra, 
hogy a protolitikus folyamatokban valamint a hidrogén
deutérium cserében, alkilezésben, nitrálásban, halogéne- 
zésben (16 és 17. egyenlet) az alkánok és cikloalkánok 
kovalens C-H- és C-C-egyeskötései általánosan reakció
képesek. A reakcióképesség annak köszönhető, hogy az 
egyeskötések képesek o-donorként viselkedni (szigma- 
bázicitás), ami lehetővé teszi, hogy a kötött elektronpáro
kat kételektronos-háromcentrumos kötés képzése mel
lett megosszák más, elektronhiányos reagensekkel.
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R ,C + +  EH
R 3C -H  +  E + RiC •

^  R ,C E  +
(16 )

H +

R 3C -C R 3 + E + R3C-.. ..ÖRS
R 3C E  + R 3C * (1 7 )

E* =  D +, H+, R*. N 0 2\  Hal* s tb .

Az egyeskötés reakcióképessége ezek szerint onnan 
ered, hogy részt tud venni pentakoordinált karbónium- 
ion kialakításában. A háromcentrumos kötés ezt követő 
felhasadása, a C-H-reakció során eredményezi a szubszti- 
túciós termékeket; a C-C-reakciókban hasad fel a kötés, 
karbénium-ion-fragmens képződik, ami azután további 
reakciókban vesz részt.

Az ötös koordinációjú karbónium-ionokban a kötésel
tolódások könnyen, alacsony energiagáttal mehetnek 
végbe, ezért a közbenső termékek bonyolultabbak lehet
nek, de mindig vannak köztük egymásba alakítható kar- 
bónium-ionok is.

Megnőtt a szupersavas szénhidrogén-kémia -  ide ért
ve a karbokation-intermedierek képződéseit megköny- 
nyítő feltételek gyakorlati felhasználásának jelentő
sége. Néhány említésre méltó példa erre: alkánok vi
szonylag alacsony hőmérsékleten végrehajtott izomeri- 
zációja, sokkal jobb és környezetkímélő alkilezés, a 
metán felhasználásának új módszerei és annak a lehető
sége, hogy felhasználjuk mint magasabb szénhidrogé
nek és származékaik építőkövét -  hasonlóképpen a 
szénnek kíméletesebb körülmények között végrehajtott 
cseppfolyósítása.

Karbokation-rendszerek 
protonszolvatációs aktiválása

A karbokationok elektrofil azaz elektronhiányos ve- 
gyületek. A telítetlen rc-donor szénhidrogénekben és 
származékaikban (acetilén, olefinek, aromások) az elekt
rofil reagensekkel végbemenő reakciókat megkönnyíti a 
szubsztrátum nukleofil segítsége. Mennél gyengébbek 
(dezaktiváltak) a reakciókban a 7t-donorok -  még inkább 
áll ez a csak gyenge elektronátadó képességgel rendelke
ző telített szénhidrogénekre (a-donorokra) -  annál in
kább magának az elektrofil anyagnak kell gondoskodnia 
a reakcióhoz szükséges hajtóerőről. Ezért szükségesek a 
nagymértékben elektrofil anyagok és a viszonylag kis 
nukleofilitással rendelkező reakcióközegek (mint a szu
persavas rendszerek).

Nem olyan nagyon régen értették meg, hogy az erős 
Bronsted- és Lewis-savakkal további kölcsönhatásra (ko
ordináció, szolvatáció) képes elektrofilek erősen aktivál
hatok. A reakcióképességnek ebből eredő megnöveke
dése nagyon jelentékeny lehet, ha összehasonlítjuk a 
hagyományos körülmények között reagáló egyszerű 
elektrofilekkel; szuperelektrofil alakzat jön létre, azaz 
olyan elektrofilek, amelyekben az elektronhiány nagyon 
megnőtt (sokszor kétszeresen pozitív jelleggel). Máshol

már beszámoltam a különböző elektrofilek szuperelekt
rofil aktivációjáról, ezért most ezt nem szeretném tárgyal
ni, néhány olyan szuperelektrofil aktiváció kivételével, 
amelyek szintén hatással vannak a karbokationok reak
cióképességére.

Az eredetileg Meerwein által tanulmányozott karboxó- 
nium-ionokban egy alkil-kationt -  így a íerc-butil-kationt 
-  alkoxi-, például metoxi-csoport helyettesít. A metoxi- 
csoport (a szomszédos oxigén hozzájárulásával) delokali- 
zálja a töltést, és így válnak ezek az ionok stabilabbakká.

.  + + +
(C H 3)3C *  <  (C H 3)2C O C H 3 <  C H 3C ( O C H 3)2 <  C ( O C H 3)3

Ezzel egyidőben a szén elektrofil reakcióképessége csök
ken, például nem alkileznek aromás vagy egyéb szénhid
rogéneket. így tehát az oxigén erős hatása nagyon csök
kenti a karbokationos jelleget.

Csökkenthető viszont a szomszédos oxigén hatása, ha 
az erős sav-protoszolvát (vagy protonát) párosodik a 
nemkötött oxigénnel (18. egyenlet). Ebből következik, 
hogy szupersavas közegben a karboxónium-ionok (és a 
rokon, például acil-kationok) a szénen erősen megnöve
kedett elektrofil-reakcióképességet mutatnak, ami a di- 
kationos jellegre utal.

H 3 C ^ C - O C H 3 H3CS - Ő C H 3 (18 )
h3c"'" H3C^ h

A halogén-szubsztituált karbokationok is (például a 
triklór-metilkation C13C*) erősen stabilizálódnak (a BC13- 
hoz hasonlóan) n-p-kölcsöhatással. Ezek protonáló szu
persavas közegben jelentősen aktiválhatok a halogén 
nemkötő elektronpárjával, amely csökkenti a szomszédos 
halogén hatását (19. egyenlet).

CS +-^CI
li
C l

cl- \
* > C  —  CIH  

C l
(19)

Ezzel magyarázható például az, hogy miért növeli a szén- 
tetraklorid a protikus szupersavak reakcióképességét az 
alkán-átalakulásokban. A Lewis-savaknak ugyanilyen 
aktiváló hatása van.

Az olyan kationokat, amelyekben csak a hiperkonju- 
gált C-H- vagy C-C-egyeskötésektől származó kölcsönha
tások stabilizálják az elektronhiányos centrumot, a szu
persavas szolvatáció aktiválja. Elméleti számítások, vala
mint deuterizált szupersavakban a hosszú élettartamú 
alkil-kationok hidrogén-deutérium cseréje olyan körül
mények között, amikor nem mehet végbe deprotonálás- 
protonálás -  bizonyították, hogy ezek a protoalkil-kat- 
ionok a valódi intermedierek (20. egyenlet).

c h 3 X + / c h 3 c h 3.  + ,H
c  H* C — C H 2 — « '+  (2 0 )
I ~ CH3̂  *

C H 3
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Az alkánoknak a jól ismert nagy reakcióképessége az 
erős savas közegben végbemenő izomerizációs alkilezési 
reakciókban nagy valószínűséggel az intermedier alkil- 
kationok protonszolvatációjának tulajdonítható. Hasonló 
aktiváció felléphet olyan más, savval katalizált szénhidro
gén-átalakulásokban, amelyek főleg olyan oldatokban 
játszódnak le, ahol az oldatban savfelesleg van.

sen vagy többszörösen egymásba 
illeszkedő („egymásba fogazott”) 
kölcsönhatások lehetségesek, 
amelyek folyamán nagyon reak
cióképes közbenső termékek 
képződnek. Ez a protonszolvatá- 
ció (protonálás) szilárd fázisú 
megfelelője.

A természet képes olyan átala
kulások véghezvitelére, amelye
ket a vegyészek csak most kezde
nek el megérteni, de még nem 
tudnak reprodukálni. Enzimes tar
tományokban sok olyan jelentős 
átalakulás megy végbe, amelyeket 

savak katalizálnak (ide soroljuk az elektronhiányos fém
ionokkal katalizált folyamatokat is). Az enzimhelyek kü
lönleges geometriája miatt lehetségesek egymásba foga
zott kölcsönhatások; a most tárgyalt fogalmak hozzásegít
hetnek bizonyos enzimes folyamatok megértéséhez.

Következtetések
Aktiválás szilárd szupersavakkal, és ezek 
valószínű szerepe enzimes rendszerekben

A karbokationok kémiáját és aktiválásukat eddig csak 
szupersavas oldatokban tárgyaltuk. Szupersavas rendsze
rek azonban nem csupán oldatok kémiájával kapcsolat
ban léteznek. Egyre nagyobb a jelentősége az olyan szu
persavaknak, ahol mind Bronsted-, mind Lewis-sav-ré- 
giók előfordulnak. A skála a felvitt vagy közberétegezett 
rendszerektől az erősen savas, perfluoros rezinszulfon- 
savakig (mint a Nafion-H és analógjai) és a zeolitokig 
(például H-ZSM-5) terjed.

Ennek a figyelemreméltó aktivitásnak a magyarázatára 
-  amely például az alkánok (sőt a metán) katalitikus átala
kulásában is fellép -  meg kell becsülnünk az ilyen szilárd 
savakban található savas régiók de facto aktivitását.

Ismeretes, hogy a Nafion-H-ban összecsomósodott 
(klaszteres) savas S03H-csoportok vannak (5. ábra).

Haag és és munkatársai azt találták, hogy a szintén 
szupersavas aktivitást mutató H-ZSM-5 könnyen izomeri- 
zálja és alkalizája az alkánokat (megfigyelték, hogy sztö- 
chiometrikus mennyiségben H2 is fellép mint protolitikus 
melléktermék).

6. ábra. Bronsted (B) és Lewis-sav (L) helyek zeolitokban.

Ebben a zeolitban szintén vannak egymáshoz nagyon 
közel -  körülbelül 25 nm távolságra -  aktív Bronsted- és 
Lewis-sav-régiók (6. ábra).

Az oldatkémia analógiájára elfogadható, hogy ezekben 
(vagy más) szupersav-katalitikus rendszerekben kétszere-

A világ minden táján dolgozó kutatók hozzájárulásával 
nagyon aktív és gyors fejlődést tapasztalhatunk a hosszú 
élettartamú karbokationok kémiája területén. Érthető, 
hogy meg vagyok elégedve, ha az elért haladást és az előt
tünk álló lehetőségeket veszem számba. Úgy indult ez, 
hogy a kémiai reakciók egyik legfontosabb közbenső ter
mékeit (a karbokationokat) akartuk hosszú élettartamú 
alakban előállítani, és szerkezetüket tanulmányozni. Ez 
azután elvezetett az egyeskötések (mint a C-H- és C-C-kö- 
tés) elektrofil reakcióképességének és az ezzel összefüggő 
szupersav-szénhidrogénkémia, általános koncepciójához.

Annak ellenére, hogy igen nagy a haladás, mégis azt 
hiszem, hogy a legizgalmasabb szakasz még a kutatók 
jövő generációjára vár. Kívánom nekik, hogy olyan izgal
mas és kielégítő legyen a munkájuk, mint amilyen az 
enyém volt.

Kekulé egy évszázaddal ezelőtt megfogalmazta a szén 
négy-vegyértékűségének tételét -  és ez a szerves kémia 
alapját fogja ezután is képezni. A szén mint kis, második 
periódusbeli elem nem tudja kibővíteni a külső elektron
héját, az oktettszabály viszont nem enged meg csak olyan 
Lewis-típusú (vagy ezzel egyenértékű többszörös) köté
seket, ahol négy, kételektronos-kétcentrumos (2e-2c) 
kapcsolat alakul ki. Lehetséges azonban, hogy a szén egy 
(vagy több) elektronpárja kételektronos-háromcentrumos 
(2e-3c) kötésekbe kapcsolódik be. Ez lehetővé teszi a 
szén egyidejű kötődését öt (vagy akár hat) atomhoz vagy 
atomcsoporthoz. A „hiperkarbont” (hiperkoordinált sze
net) tartalmazó karbónium-ionnál éppen ez a helyzet. Ez 
adja a kulcsot a telített szénhidrogének -  beleértve az 
alapvegyület, metán és általában a C-C- és C-H-kötések -  
elektrofil-kémiája gyors fejlődésének megértéséhez. Míg a 
hiperkoordinált karbokationok olyan 8e szénrendszerek, 
amelyek nem sértik az oktett-szabályt, addig a karbon
ionos [Y-CR-Xr Sn2 átmeneti állapotok 10e-rendszerek, 
tehát nem lehetnek intermedierek.
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Több, mint húsz évvel ezelőtt írtam a következőt: „Egy 
napon annak a felismerésnek, hogy a kötésben résztvevő 
(közös) elektronpárok (egyeskötések) elektrondonorok, 
ugyanolyan fontosságot fognak tulajdonítani, mint a 
Lewis-féle elképzelésnek a magányos (kötésben részt nem 
vevő) elektronpárok elektrondonor jellegéről (ide sorol
nám még a többszörös kötésben részt vevő elektronpáro
kat is). Ma nemcsak magyarázni tudjuk a telített szén- 
hidrogének és egyeskötések reakcióképességét az elektrofil 
reakciókban, de ezt az ismeretünket fel is tudjuk hasz
nálni arra, hogy a karbokation-kémiának új területeit és 
új reakcióit fedezzük fel. "Bizonyos elégtételt érzek azért, 
hogy ez az ígéret teljesült.

Köszönetnyilvánítás
Abban a szerencsében volt részem, hogy sokan mások elkészítet

ték azt az alapot, amelyre építhettem. Elsősorban Hans Meerweinről 
(1879-1965) és Christopher Keik Ingóidról (1893-1970) kell nagy há

lával megemlékeznem, akik felismerték a karbokationok szerepét 
egyes kémiai reakciókban, valamint Frank Whitmore-ról (1887-1947), 
aki ennek általános jellegét állapította meg. Nagyon hálás vagyok 
korábbi hallgatóimnak és segítőtársaimnak, akiknek az odaadó, ke
mény munkája, tudományos közreműködése lehetővé tette közös si
kereinket.

Feleségem Judy, nyugdíjba vonulásáig, integrális részt vállalt tudo
mányos erőfeszítéseinkben, ugyanakkor az Oláh-csoportban mindenki 
nagyra becsülte melegszívűségéért, azért a gondoskodásért, amellyel 
körülvette a mi „tudományos családunkat”. Felbecsülhetetlen G.K Pra- 
kash segítsége, aki kitűnő diplomája megszerzése után kezdődött 
együttműködésünk 20 éve alatt, nemcsak kollégám volt, de közeli bará
tommá is vált. A Délkaliforniai Egyetem, Loker Szénhidrogén-kutató 
Intézete otthont és csodálatos támogatást nyújtott munkámhoz az utób
bi 15 évben. Köszönöm az intézetbeli munkatársaknak, főképpen Mrs. 
Katherina Lokernek, Harold Moultonnak és Carl Franklin nek az évek 
során nyújtott segítségüket és barátságukat. Nagyra becsülöm az együtt
működést csodálatos kollégáimmal Ned Arnettel, Joseph Casanovával, 
Paul Schleyerrel, Peter Stanggal, Ken Wade-del és Robert Williams- 
szel, a Loker-intézet kitűnő idősebb kutatóival. Az Állami Egészségügyi 
Intézet és a Tudományos Alap éveken keresztül adott támogatást a kar- 
bokation-kutatásainkhoz; a Loker-intézettől kaptuk a legnagyobb segít
séget szénhidrogén-kémiai munkánkhoz.

GEORGE A. OLÁH -  OLÁH GYÖRGY
Magyarországon, Budapesten születtem, 1927. május 22-én, Oláh 

Gyula és Krasznai Magda fiaként. Apám ügyvéd volt. Tudomásom sze
rint a családomban korábban senki sem érdeklődött a tudomány iránt.

A két világháború közötti időszakban nőttem fel, színvonalas, gondos 
nevelésben volt részem (amilyet egy olyan ország középosztálybeli gyer
mekei kaptak, melynek iskolarendszere még az Osztrák-Magyar Monar
chiában gyökerezett). Budapest egyik legjobb gimnáziumába, a Piarista 
Gimnáziumba jártam. Szigorú, magas követelményű tananyaga volt, és 
nagy súlyt helyezett a humán tárgyakra: 8 évig tanultunk latint, továbbá 
németet és franciát. Jóllehet volt egy kiváló természettan tanárunk, aki 
később a budapesti egyetem professzora lett, nem emlékszem, hogy eb
ben az időben különösebben érdekelt volna a kémia. A humán tárgyak, 
történelem, irodalom stb. iránt érdeklődtem. Szenvedélyesen olvastam 
(még mindig sokat olvasok). Azt hiszem, káros a kiegyensúlyozott, átfo
gó tanulmányok szempontjából, ha az ember túl korán kötelezi el magát 
valamelyik speciális tudománynak. Talán nem volt olyan nagy öröm az 
iskolában latinul olvasni a klasszikusokat, mint érettebb korban lett vol
na, de később kevés tudósnak van ilyesmire ideje.

Miután leérettségiztem, és Budapesten átéltem a háború borzalmait, 
megértettem, milyen nehéz az élet egy háborútól megszaggatott kis 
országban, kémiát kezdtem tanulni. Az egyetem széleskörű tájékozódá
si lehetőséget nyújtott.

A Budapesti Műszaki Egyetemen az évfolyamok aránylag kicsik 
voltak. Körülbelül 70-80 fővel kezdtünk, és a létszám gyorsan a felére 
csökkent a nehéz, „életre-halálra” szóbeli vizsgák miatt, ahol aki meg
bukott, nem járhatott tovább egyetemre. Kegyetlen dolog volt, de olyan 
szegényes volt a laboratóriumi felszerelés, hogy csak kevés hallgatót 
tudtak foglalkoztatni. Viszont alapos laboratóriumi képzést kaptunk. 
Például a szerves kémiai laboratóriumban vagy 40 Gatterman-prepará- 
tumot készítettünk. Ez persze szilárd alapot adott.

A szerves kémia különösen érdekelt, és később olyan szerencsém 
lett, hogy Magyarország legrangosabb szerves kémia professzorának, 
Zemplén Gézának kutatási asszisztense lehettem. Zemplén Berlinben 
Emil Fischer tanítványa volt. Jó hírű szerves kémiai iskolát alakított. Fi- 
scherhez hasonlóan ő is elvárta, hogy diákjai fizessenek a maguk mód
ján, fizessenek azért a megtiszteltetésért is, hogy a laboratóriumában dol
gozhatnak. Nem járt fizetéssel, hogy mellette asszisztens lehettem, de fi
zetnem sem kellett érte. Zemplénnek hatalmas tekintélye volt, nagy él
ményt jelentett mellette dolgozni. Szeretett mulatni, és ezek a figyelemre 
méltó események a szomszédos kocsmákban gyakran napokig eltartot
tak. Az ilyen tapasztalatok persze fejlesztették az ember állóképességét.

Zemplén szénhidrát-vegyész volt, nagyon érdekelték a glükozidok. 
Kapcsolatunk elején kiderült, hogy gondolkodásom és érdeklődésem 
nem mindig egyezett az övével. Amikor úgy gondoltam, a fluort tartalma-

Fordította: Palló G ábor

zó szénhidrátok fontosak lehetnek az egyesülési reakciókban, válasza, 
meglepő módon, nem volt nagyon negatív. Azonban a háború utáni Ma
gyarországon ilyen témát kutatni valóban nehéz volt. Végül engedett. 
Nem léteztek a munkához szükséges olyan alapvető vegyszerek sem, 
mint a HF, FSOjH vagy BF3; én magam készítettem el őket néhány akkori 
munkatársammal (Pavlath A., Kuhn S.). Kevés volt a laboratóriumi hely, 
és az elszívó fülke (olyan fajta, melyben csak egy gázégő emelkedő 
meleg levegője vitte magával a kellemetlen füstöt a kéményen keresztül). 
Még akkor sem fogadták szívesen, hogy „beszennyezem” a fontosabb 
konvencionális munkákat, amikor adjunktus lettem. Azonban a kémiai 
épület második emeletén lévő intézet mögött volt egy erkély, melyet 
vegyszerek tárolására használtak. Zemplén egyik váratlan gesztusával 
engedélyezte, hogy használjam az erkélyt. Némi erőfeszítéssel lezártuk, 
felszereltünk két öreg fülkét, és hamarosan működésbe lépett, amit ma 
„erkély-laboratóriumnak” neveznek. Nem tudom, Zemplén valaha is 
betette-e lábát ide. Mi azonban élveztük új szabadságunkat és annak 
implicit felismerését, hogy hivatalosan eltűrik fluor kémiánkat és a Frie- 
del-Crafts-reakciók, valamint intermedierjeik tanulmányozását.

Az 50-es évek elejének Magyarországáról származó néhány publiká
cióm megragadta Hans Meervein figyelmét. Még mindig rejtély szá
momra, hogyan olvashatta el őket egy magyar folyóiratban, ámbár a 
magyar Chimica Acta megjelent idegen nyelven is. Mindenesetre kap
tam tőle egy bátorító levelet, és később folytattuk a levelezést (nem volt 
könnyű az akkori teljesen izolált Magyarországon). Valószínűleg 
együttérzett a nehézségeimmel, mert egy szép napon az ő erőfeszítései
nek köszönhetően, kaptam egy üveg bór-trifluoridot. Micsoda értékes 
ajándék volt!

A magyar oktatási rendszert a kommunista hatalomátvétel után a 
szovjet mintához idomították. Az egyetemi kutatásokat elszegényítették, 
és a Tudományos Akadémia égisze alatt kutató intézeteket létesítettek. 
1954-ben felajánlották, hogy csatlakozzak a Magyar Tudományos Aka
démia Központi Kémiai Kutató Intézetéhez, melyet újonnan hoztak 
létre. Alapíthattam egy szerves kémiai kutató csoportot, ezt ideiglene
sen egy ipari kutató intézet laboratóriumában helyeztek el. Csoportom
mal, amelyhez akkorra már feleségem is hozzátartozott, ki tudtuk széle
síteni munkánkat, és a lehető legjobban kihasználtuk a lehetőségeket.

1956 októberében Magyarország fellázadt a szovjet uralom ellen, de 
a felkelést hamarosan drasztikus eszközökkel leverték, sok emberéletet 
követelve. Budapestet ismét lerombolták és a jövő borúsnak látszott. 
1956 novemberében és decemberében körülbelül 200000, főleg a fiatal 
korosztályhoz tartozó magyar elmenekült az országból. Családommal 
és csoportom nagy részével együtt mi is úgy határoztunk, hogy erre az 
útra lépünk, és új életet keresünk Nyugaton.

1949-ben feleségül vettem Lengyel Juditot, ez életem legszebb ese
ménye volt. Kora ifjúságunktól ismertük egymást, és most már több, 
mint 45 éve élünk boldog házasságban. Jutka kezdetben laboránsként
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dolgozott a Műszaki Egyetemen. Házasságunk után jelentkezett az 
egyetemre kémiát tanulni. Valószínűleg ő emlékszik jól arra, hogy 
teljes mértékben én voltam felelős ezért a lépésért, ő csak hajlandó 
volt követni bolondos férjét, aki alighanem azt hitte, aligha van élet a 
kémián kívül. Számomra az tűnt a legkívánatosabbnak, hogy a férj és 
feleség pontosan értse egymás munkáját, esetleg dolgozzanak is 
együtt. Idősebb fiam, George John (György János)  Budapesten szüle
tett 1954-ben.

Miután 1956 decemberében elmenekültünk Magyarországról, de
cember végén Londonba jutottunk, ahol a feleségem rokonai éltek. 
Végülis 1957 tavaszán továbbköltöztünk Kanadába, Montreálba; itt la
kott anyósom a háború után. Kivált Christopher Ingold és Alexander 
Todd nyújtott segítséget egy fiatal, lényegében ismeretlen, magyar, me
nekült vegyész számára, amit soha sem fogok elfelejteni, és amiért 
örökké hálás maradok.

A Dow Chemical, melynek fő telephelye Midlandben, Michiganben 
van, létesített egy kis felderítő kutató laboratóriumot a határtól 100 mér
földre Sarniában, Ontarióban, ahol kanadai fiókvállalatai a legszéleseb
ben tevékenykedtek. Ebben az új laboratóriumban kaptam állásajánla
tot, és alkalmazták két régi magyar munkatársamat is, köztük Steve 
Kuhnt. 1957 késő májusában költöztünk Sarniába. Miután kifizettük a 
költözéssel kapcsolatos kiadásainkat, két kartondobozzal utaztunk el 
Montreálból, melyek összes világi javainkat tartalmazták, és elkezdtük 
új életünket.

Kisebbik fiúnk, Ronald Peter Sarniában született 1959-ben. Jutka nem 
folytathatta tovább pályafutását akkoriban. Gyermekeink fölnevelésének 
szentelte magát. Csak egy évtizeddel később csatlakozott újra a kutatá
sunkhoz Clevelandben, miután visszatértem a tudományos életbe.

A sarniai évek a Dow-nál termények voltak. Ebben az időszakban, 
az 50-es évek végén kezdődtek a stabil karbokationra vonatkozó mun
káim. A Dow akkoriban és ma is nagy felhasználója a karbokation ké
miának, amilyen például az etilbenzén Friedel-Crafts-típusú előállítása 
a sztirén gyártásához. Munkámnak volt gyakorlati jelentősége is: segí
tett megjavítani bizonyos ipari folyamatokat. Cserében jól bántak velem 
és nagy szabadságot kaptam saját elgondolásaim megvalósításához. 
Végülis vállalati tudósnak léptettek elő, mely a legmagasabb kutatói 
állás adminisztratív kötelezettség nélkül.

1964 tavaszán a Dow Eastern Research Laboratories-ába mentem át, 
Framinghamba, Massachusetts-be, melyet Fred McLafferty igazgatósága 
alatt létesítettek. A laboratórium később Boston mellé, Waylandbe, MA, 
költözött.

1965 nyarán meghívtak a Western Reserve Egyetemre Clevelandbe, 
Ohióba. Professzorként tértem vissza a tudományos életbe és elláttam a 
tanszékvezetői teendőket is.

Clevelandi éveim tudományosan és személyesen egyaránt a leggyü
mölcsözőbbek voltak. Feleségem, Jutka, újra csatlakozni tudott a kuta
tásainkhoz és kutatócsoportom gyorsan növekedett. A Western Reserve 
Egyetem és a mellette lévő Case Institute of Technology kémia tanszé
kei gyakorlatilag szomszédok voltak, csak egy parkoló választotta el 
őket egymástól. Nyilvánvalóvá vált, hogy a kettőt egyetlen, erősebb 
tanszékké kellene összeolvasztani. Ezt 19ő7-re értük el meglepően 
kevés súrlódással, és megkértek, hogy vezessem a közös tanszéket, 
amíg a dolgok rendeződnek. Az adminisztratív munkát 1969-ben tud
tam abbahagyni. Kutatásaim nem sínylették meg ezt a periódust, való
színűleg ezek a legproduktívabb éveim közé tartoztak.

A clevelandi 12 év után ideje volt ismét költözni. Idősebb fiúnk, 
George kollégiumi éveinek végén járt, a fiatalabb, Ron, aki befejezte a 
középiskolát, úgy döntött Stanfordba megy. Meggyőzött bennünket, 
hogy szép lenne, ha az egész család Kaliforniában telepedne le. Melles
leg 1976 őszén Sid Benson, régi barátunk, fölhívott, hogy megtudakolja 
csatlakoznék-e hozzá a Southern California Egyetemen Los Angeles
ben. Néhány ottani látogatás után az a kihívás, hogy megalapozzam a 
vegyészetet egy dinamikus egyetemen és a dél-kaliforniai élet vonzó
ereje meggyőzött bennünket a költözésről. Szerelmesek lettünk Kalifor
niába és még mindig azok vagyunk. A Southern California Egyetemnek 
szegényes volt a kémiai felszerelése, azt ajánlották, létesítsek kutatóin
tézetet a szénhidrogén kémia széles területe számára, saját épületet és 
felszerelést adtak hozzá.

1977 májusában költöztünk. Kutatócsoportom mintegy 15 tagja szin
tén a Westtel költözött. Úgy rendeztük a dolgot, hogy magunkkal vihet
tük legtöbb laboratóriumi berendezésünket, vegyszerünket stb. Két hét
tel azután, hogy néhány nagy költöztető teherautóval megérkeztünk, 
már folytatni tudtuk kémiai kutatásainkat egy ideiglenes helyen, és köz
ben építették kis kutatóintézetünket. Az Intézetet a Southern California 
Egyetem alapította Mr. és Mrs. D P. Locker, a barátok és az Egyetem

nagy szponzorainak támogatásával. Róluk is neveztük el az intézetet. 
Don néhány évvel ezelőtt elhunyt, de Katherine még most is az intézeti 
vezetőség elnöke. Az ő és más barátok bőkezűsége folytán éppen most 
fejeződött be Intézetünk csodálatos új részlegének építése, és ez a ren
delkezésünkre álló helyet megduplázta.

A Nobel-díj minden tudós számára a legnagyobb kitüntetés, de úgy 
érzem, ez összes régi és mai diákom és munkatársam (akiknek száma 
közel 200 már) elismerése is, akik a hosszú évek során odaadó szorgal
mas munkájukkal hozzájárultak közös erőfeszítéseinkhez. A díj elismeri 
a szerte a világon élő sok kolléga és barát alapvető hozzájárulását a ké
mia egy olyan ágához, mely nem gyakran kerül az elismerés reflektor- 
fényébe.

George Andrew Oláh

KITÜNTETÉSEK ÉS TUDOMÁNYOS EGYESÜLETI TAGSÁGOK 
Amerikai Kémiai Társaság petrolkémiai díja, 1964 
Leo Hendrick Baekeland díj, 1967 
Morley érem, 1970
Guggenheim Alapítvány tag, 1972, 1988 
Japan tudományfejlesztő társaság tag, 1974 
Egyesült Államok Nemzeti Tudományos Akadémia tag, 1976 
Angol Kémiai Társaság centenáriumi előadó, 1977 
Amerikai Kémiai Társaság szintetikus organikus kémiai díja, 1979 
Humbolt Alapítvány díja az Egyesült Államok kémikus szenior tudósai

nak, 1979
Olasz Nemzeti Akadémia külföldi tagja, 1982 
Michelson-Morley díj, Case Western Reserve Egyetem, 1987 
Olasz Kémiai Társaság tiszteleti tag, 1988 
„Az év díja” kaliforniai tudós részére, 1989 
Amerikai Kémiai Társaság szerves kémiai Roger Adams díja, 1989 
Academia Europaea tag, 1989 
Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tag, 1990 
Amerikai Kémiai Társaság délkaliforniai szekciójának Richard C. Tol- 

man díja, 1992
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VALÓBAN MEGTALÁLTÁK A TOP-KVARKOT?
Kiss Dezső, Fehér Sándor1

KFKI, RMKI

A kvarkoknak, ezeknek a mai hitünk szerinti „végső” 
építőköveknek gondolata mintegy 30 évvel ezelőtt merült 
fel. A kvarkok egyik legbizarrabb tulajdonsága, hogy nem 
egységnyi, hanem tört elektromos töltéssel rendelkeznek. 
A kvarkok kettes csoportokba, úgynevezett dublettekbe 
rendezhetők és ilyen dublettből 3 van az elmélet szerint:

'u V V
d ) s j bV ) \  y

Szimmetria-okokból a leptonok is hasonló elrendezést 
mutatnak. A 6 kvark közül 5 ismert volt, a hatodik az 
úgynevezett top-kvark (amely a legnehezebb), kemény 
diót jelentett, ezideig nem találták meg, habár senki nem 
kételkedett a létezésében. A nem kételkedésnek ugyan 
nincs más alapja mint a szimmetria-tulajdonságok és a 
Standard Modell (SM), amely megkívánja a topnak a létét. 
Az ötödik kvarkot, az úgynevezett b-kvarkot (bottom = 
fenék, vagy a szégyenlősebbek kedvéért beautiful = 
szépség) 1967-ben találták meg. Azóta eltelt majdnem két 
évtized, de a top felfedezése váratott magára. A top- 
kvark keresésére proton-antiproton ütközőnyalábos 
gyorsítókat használtak és remélték, hogy egy „topónium” 
létezését sikerül majd kimutatni hasonlóan más már felfe
dezett kvarkokhoz, amely tulajdonképpen egy top-kvark- 
ból és antitopból állna: 1t.

Természetes feltevésnek látszott, hogy azért nem sike
rült a top-kvarkot megtalálni, mert a gyorsító energiája 
nem volt elég magas. Sajnos az elmélet, tehát a standard 
modell nem ad semmi fogódzkodót a t-kvarkra vonatko
zóan. Különböző kísérletekkel különféle gyorsítókon 
(LEP, Fermilab, SLC)2 sikerült olyan méréseket elvégezni, 
amelyek közvetve, a standard modellnek nem ellent
mondva, arra utaltak, hogy a t-kvark tömegének 10 %-os 
pontossággal 170 GeV körülinek kell lennie.

Ez év áprilisában a Fermi National Accelerator Labora
tórium (FNAL, Fermilab) kutatói lázba hozták a tudomá
nyos világot: a top-kvark létezését bizonyító kísérleti ada
tokat hoztak nyilvánosságra.

A top-kvark kutatását kísérleti szempontból két fontos 
mozzanatra lehet bontani: 1) olyan nagyenergiájú reakci
ók létrehozása, ahol top-kvark keletkezhet, 2) az ese
ményrengetegből a top-események kiválogatása.

Az FNAL-i kísérletekben a Tevatronban közel 1 TeV-re 
felgyorsított protonok és antiprotonok ütközéséből vár
hatóak a top-események, oly módon, hogy a protont, illet
ve antiprotont alkotó kvarkok, gluonok egymással köl
csönhatásba lépnek és t t  párok keletkeznek: p p  => t t . 
Az SM szerint a top-események hatáskeresztmetszete a

1 Fehér Sándor, az RMKI munkatársa jelenleg a Fermilabban dolgozik 
a Tevatronon és résztvett a DO-kísérletben, így tehát közvetlen tanúja a 
top felfedezését célzó egyik kísérletnek.

2 LEP -  Large Electron Positron Collider, Svájc; Fermilab -  USA; SLAC
-  Stanford Linear Acccelerator Center, USA

top-kvark tömegével rohamosan csökken. így, még ha 
kinematikailag akár 500 GeV/c2 tömegű top-kvarkok is 
keletkezhetnének a Tevatron energiánál, az alacsony ke
letkezési hatáskeresztmetszet miatt csak lényegesen ala
csonyabb tömegű top-kvark kutatása lehetséges. A hatás
keresztmetszet függ a top tömegétől. Például a l60 GeV/c2 
tömegű top hatáskeresztmetszete 8 pb. Mivel a várható 
események száma a gyorsító által szolgáltatott luminozitás 
és a hatáskeresztmetszet szorzatával egyenlő, ezért min
den egyes top-esemény észleléséhez átlagosan 0,125 pb '1 
integrált luminozitásra van szükség, ami jelenleg a Tevat
ron gyorsító három napi üzemelését jelenti.

A keletkezett top-kvarkok nagyon rövid ideig élnek. 
Jóformán már a proton belsejében elbomlanak. Bomlás- 
termékük szinte kizárólagosan W-bozonból és b-kvarkból 
áll. A W-bozon tovább bomlik leptonokra vagy köny- 
nyebb kvarkokra. A b-kvark „felruházza” magát hadro- 
nokká, létrehozva a jól ismert hadronikus kvark „jet”-eket 
(szűk részecske-nyalábokat). Ezen bomlások java része 
olyan rövid idő alatt megy végbe, hogy az elsődlegesen 
keletkezett részecskék ezen idő alatt nem tudják elérni a 
detektort, így nem tudunk róluk tudomást szerezni. A 
többszörös bomlásból származó részecskék csak részben 
hordozzák magukkal az elsődleges kvarkok tulajdonsá
gát, továbbá a nagyenergiás fizikai detektorok sem tudják 
tökéletesen megkülönböztetni a bejövő részecskéket, így 
könnyen előfordulhat, hogy akár könnyű kvarkokból ál
ló esemény is a top-eseményhez hasonló jelet hagy a 
detektorban. Ahhoz, hogy sikeresen el tudjuk választani 
a top-eseményeket a háttértől, mind a top-, mind a hát
tér-eseményeket tanulmányozni kell. Meg kell találni 
azokat a globális paramétereket, amelyek a két esetben 
lényegesen különböző értéket vesznek fel.

A nagyenergiás események mérhető paramétereit 
nagymértékben meghatározza a részecskefizikai detektor 
felépítése. A Fermilabban az ütközőnyalábos kísérletek
hez két detektort építettek: CDF-et és a D0-t.3 Mindkét 
detektor magában hordozza a tipikus modern nagyener
giás detektor sajátosságait, mégis lényeges eltérések van
nak közöttük olyannyira, hogy a top-kvark kutatás szem
pontjából a két kísérlet, ha nem is gyökeresen, de külön
böző eredményre vezet.

A CDF detektor 10,5 m széles és 10,5 m magas és 25,5 
m hosszú. Úgy tekinthető mintha 100000 különálló kis 
detektort tartalmazna. A detektor közepén helyezkedik el 
az a vákuumcső, amelyben a protonok és az antiproto
nok keringenek. A protonok és az antiprotonok ütközte
tése a detektor geometriai középpontjába esik. Közvetle
nül a vákuumcső körül található a nagy felbontású nyom- 
detektor (mikro-vertex), ami sok, apró szilárdtest detek
tor egységből áll. A mikro-vertex detektor közel 0,01 mm

3 CDF -  Collider Detector Facility; DO -  a detektort egyszerűen csak a 
gyorsító körgyűrű építésekor elnevezett szektor-rész nevével azonosít
ják, ahol az építmény elhelyezkedik.
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pontossággal méri a részecskék térbeli pályáját. Ez az a 
része a CDF-nek, ami lényegesen különbözik a DO-tól és 
amivel a B-mezonok elbomlás előtti néhány milliméteres 
repülési távolságát lehet mérni. Ezt a detektort veszi 
körül egy durvább felbontású vertex-detektor, amivel a 
protonok és antiprotonok pontos ütközési pontját állapít
ják meg. Ezután következik egy nagyobb nyomdetektor 
ami 1,4 Tesla erősségű mágneses térbe van ágyazva. A 
központi mágneses tér segítségével mérhető a részecskék 
impulzusmomentuma. A nyomdetektorokat követi a sok 
cellára osztott elektromágneses és hadronikus kalorimé- 
ter. Ezek a detektorok elnyelik a részecskék energiájának 
java részét és az elnyelt energiával arányos elektromos 
jeleket szolgáltatnak. Az elektronok és a fotonok energiá
jukat a kaloriméter elektromágneses részében leadják, 
amíg a pionok, kaonok, protonok és a neutronok ener
giájuk nagy hányadát a kaloriméter hadronikus külső 
részében veszítik el. A müonok keresztülhatolnak a kalo- 
riméteren is, ezért müon-pályák mérésére a kaloriméte- 
ren kívül is vannak nyomdetektorok. A detektor-rend
szerből kijövő elektromos jeleket először az úgynevezett 
trigger-elektronika analizálja, amely megvizsgálva min
den egyes ütközés eredményét, kiválasztja azokat az üt
közéseket, amelyek érdekesek lehetnek további analízis
re. A kiválasztott eseményeket nagy teljesítményű számí
tógépek segítségével tovább szűrik, majd mágnesszala
gok tárolják a megmaradt eseményeket leíró információt.

A CDF-hez hasonlóan a DO detektor is közel százezer 
jel-csatornát tartalmaz. Nincs mikrovertex detektora, vi
szont nagyobb felbontású a kalorimétere, és nagyobb 
térszögben érzékeny a müonokra.

Attól függően, hogy a W-bozon milyen bomláson 
megy keresztül, különböző bomlás-csatornájú top-ese
ményekről beszélhetünk. A CDF a következő három 
bomlás-csatornát vizsgálta meg:

1) A top-, illetve antitop-kvark bomlásából származó 
W-részecskék lepton-párra bomlanak: elektronra és elekt
ron-neutrínóra vagy müonra és müon-neutrínóra. Ebben a 
csatornában 2 eseményt találtak, míg a háttérből származó 
ilyen események valószínűsége csak 0,5 eseményre tehető.

2) Az egyik W-részecske leptonosan, amíg a másik W 
kvark-párra bomlik. Ezen események várható száma lé
nyegesen nagyobb mint az előzőké, viszont a háttér-ese
mények száma is sokkal több. További megszorítást jelent 
az, hogy megkülönböztetik a keletkező jetek közül az 
egyik b-jetet. A b-jetben található B-mezon hosszabb élet
tartama miatt később bomlik el, így a jeten belül található 
lesz egy újabb vertex. 6 eseményt találtak ebben a csator
nában, amíg a háttér számítások csak kettőt szolgáltattak.

3) Ez a csatorna nagyon hasonlít az előzőre, csak 
abban különbözik, hogy a b-jetet másképpen azonosít
ják. Az a b-jet feltétele, hogy a jeten belül találjanak egy a 
b-kvark bomlásából származó elektront vagy müont. Ezt 
a csatornát vizsgálva 7 eseményre bukkantak, a 3 háttér
eseménnyel szemben.

Mivel a második és harmadik csatorna ugyanazt az 
adathalmazt tartalmazza, a különbség csak a b-jet azono
sításában van, várható volt, hogy a talált események közt 
lesz átfedés. Valóban három olyan eseményt találtak, 
amelyek túlélték mind a kétfajta eseményválogatást.
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Top tömege (GeV/c2)

A CDF kutatók számításai szerint annak a valószínűsé
ge, hogy a háttér-események levonása után maradt ese
mények nem top-események, hanem csak háttér-fluktuá
ció következménye, 1:400. Gauss valószínűségi eloszlást 
feltételezve ez az érték 2,8 c-nak adódik.

Ahhoz, hogy meghatározzák a top tömegét, a 12 talált 
top-jelölt események közül további megszorításokkal 
7-et választottak ki. 6 esemény a 7-ből 160 és 190 GeV/c2 
tömeg közé esett, ami konzisztens a CDF energiafelbon
tásával. Ezek az események 174 GeV/d top-tömeget ad
nak +17 GeV/c2 pontossággal (lásd az ábrái). Ez az érték 
jó egyezésben van azzal az indirekt becsléssel, amit a 
CERN-i, SLAC-i Z-bomlású, valamint a Fermilabos W-bo
zon bomlású mérési eredményekből származtattak, amíg 
a top hatáskeresztmetszete az elmélet által jósoltnál na
gyobbnak adódott.

A DO a CDF-fel ellentétben csak sokkal kevesebb top
jelölt eseményt talált. A kísérleti vágásaikat mindössze 7 
esemény élte túl, amíg a háttér becsléséből 3,7 -  5,7 ese
mény várható. így a D0 „top”-eseményei akár háttér-ese
ményeknek is tekinthetők.

A top-kvark már a 80-as évek elején megtréfálta a ku
tatókat. Carlo Rubbia és csoportja, akik magukénak 
mondhatják a W- és Z-bozonok felfedezését, 1984-ben 
bejelentették a top-kvark felfedezését is a Lipcsében tar
tott úgynevezett Rochester-i konferencián. Ennek az örö
mére az állatkert (a konferencia ugyanis a lipcsei állatkert 
területén zajlott) nem sokkal korábban született oroszlán
ját ünnepélyes keretek között TOP-nak keresztelték. Mint 
később kiderült felfedezésük nem volt egyéb, mint hát
tér-események véletlen fluktuációja.

Nem kételkedünk, hogy a top-kvark létezik és nagyon 
reméljük, hogy ezek a kísérletek az első igazi jelei a top- 
kvark létezésének, mégis a fizikusi óvatosság azt sugallja, 
hogy várnunk kell a további statisztikára, esetleg a mérési 
módszerek tökéletesítésére, hogy jó lelkiismerettel elhi- 
hessük, hogy valóban megtaláltuk a top-kvarkot.

A top-kvark tehát a mai napig nem mutatta meg magát 
teljes fényében. A létezésére utaló bizonyítékok elég 
meggyőzőek, viszont még mindig megvan annak a lehe
tősége, hogy a topra még nem találtunk rá.
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LÉGKÖRI HIDROGÉN-BOMBA KÍSÉRLETEK 
ÉS A TRÍCIUM A TALAJVÍZBEN Ujfaludi László

Eger, EKTF Fizika Tanszék

Egy különös lelet Észak-Itáliában

Néhány évvel ezelőtt Milánó közelében egy regioná
lis talajvízminőség-vizsgálat alkalmával különös szeny- 
nyezésekre bukkantak. A szennyező anyagok nem szár
mazhattak egyetlen ismert szennyező forrásból sem és 
összetételük is eltért a jelenlegi szennyvizekétől. A kor
meghatározás során arra a meglepő eredményre jutot
tak, hogy a titokzatos csurgalékvizek olyan szemétte
leptől származhattak, amelyet még a császárkori Róma 
idején létesítettek.

Ez az érdekes archeo-hidrogeológiai lelet látványosan 
megerősítette azt a régóta ismert tényt, hogy a víz termé
szetes körforgásának egyes szakaszain igen lassú a víz
csere. Az 1. táblázatban a víz átlagos tartózkodási idejét 
adtuk meg vándorlásának különböző tartományaira.

1. táblázat

A víz átlagos tartózkodási ideje vándorlásának  
különböző tartományaira.

Tartomány Tartózkodási idő

Légkör
Talajnedvességi zóna
Tavak
Talajvíz
Óceánok
Sarki gleccserek

0,022 év (8 nap) 
1 év 

17 év 
1400 év 
2500 év 
9700 év

így már talán nem olyan meglepő az észak-olaszorszá
gi lelet kora; a táblázat adatai viszont mementóként szol
gálhatnak a jelenkor és a messze jövendő notórius víz- 
szennyezői számára.

A trícium, mint környezeti izotóp

A trícium (3H vagy T) természetes körülmények kö
zött a kozmikus sugárzásból származó neutronok hatá
sára jön létre a légkör felső rétegeiben a következő re
akció szerint:

14N + n —> 12C + 3H,

a trícium ezután béta-emisszióval héliummá alakul, 12,4 
év felezési idővel:

3H -> 3He.
Az 50-es, 60-as évek termonukleáris kísérletei idején 

nagy mennyiségű antropogén trícium került a légkörbe 
[1].

A trícium elsősorban vízzé oxidált (HTO) formában 
fordul elő, amely a vízzel minden tekintetben azonos 
módon viselkedik, ezáltal a trícium bekerül a víz termé
szetes körforgásába. így aztán néhány évtizeddel a so

kat kárhoztatott H-bomba kísérletek után -  mintegy 
vigaszdíjképpen -  a természet felkínálta egy globális 
nyomjelzési kísérlet lehetőségét. Néhány példa az alkal
mazásokra:

-  a víz globális geokémiai ciklusa
-  keveredési folyamatok az óceánokban és tenge

rekben
-  folyók víz-utánpótlódása, talajvízáramlás
-  mélységi vizek áramlása és utánpótlódása.

A trícium-aktivitás a Bécsnél mért csapadékban az elmúlt 
évtizedekben az 1. ábra szerint alakult [1], (TU = tritium 
unit; víz esetén 1 TU = 0,12 Bq/1.) Látható, hogy az éves 
átlagértékek 1963-ig növekszenek, majd az Atomcsend 
Egyezmény aláírása után visszatérnek a természetes szint
re. Ugyanilyen aktivitási csúcsokat figyeltek meg a világ 
sok más csapadékmérő állomásán. A csapadékban lévő 
trícium-csúcs a vízzel beszivárog a talajba, majd ott to
vább áramlik. Útjának nyomonkövetésével értékes infor
mációkat kaphatunk a talajvízáramlás fontos paraméterei
ről. Ezt próbáltuk megvalósítani a Szigetköz felszín alatti 
víztartóiban is.

1. ábra. A trícium-aktivitás időbeli változása a csapadékban Bécs köze
lében.
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áramvonalak

2. ábra. A talajvízáramlás szint- és áramvonalai a Szigetköz területén (A szintvonalakat Balti-tenger feletti méter magasságban ábrázoltuk).

A trícium a Szigetköz felszín alatti vizeiben

Rövid hidrogeológiai jellemzés
A Szigetköz, mint arra neve is utal, valójában sziget, 

amelyet északról a Duna fő medre, délről a Mosoni-Duna 
határol. Mindkét vízfolyás magas fekvésű, úgynevezett 
függő mederben folyik, amely a legutolsó jégkorszak ide
jén lejátszódó intenzív geológiai folyamatok során alakult 
ki. Ugyancsak jégkorszaki eredetű az az átlagosan 200 m 
vastag homokos kavics víztároló-réteg, amelynek víztároló 
kapacitását korábban 10 és 20 km3 között becsülték, és 
amely Közép-Európa legnagyobb édesvíztartó rétege.

A kavicsréteg pórusaiban tárolt, eredetileg kristálytisz
ta (ivóvíz minőségű) talajvíz az intenzív mezőgazdasági 
és lakossági szennyezések eredménye képen fokozato
san a „veszélyeztetett természeti kincsek” kategóriájába 
került. Emiatt kiterjedt hidrogeológiai vizsgálatok indul
tak a területen már a 70-es években. Végeztek talajvíz- 
szint- és talajvízminőség megfigyeléseket [2], fizikai és 
matematikai modellezéseket [3, 4], A kutatások eredmé
nyeképp a felszín alatti áramlási rendszer alábbi főbb 
tulajdonságait állapították meg:

1. a talajvizek legfőbb forrása a Duna fő medre; az 
áramlás mindig a mederből a terület felé irányul (ez a 
függő meder következménye);

2. a talajvíz befogadója a Hansági főcsatorna és a Ráb
ca; a fő áramlás észak-déli irányú;

3. a felszínről történő függőleges beszivárgás kerek 
egy nagyságrenddel kisebb intenzitású, mint a Dunából 
történő utánpótlódás, vagyis első közelítésben az előbbi 
az utóbbi mellett elhanyagolható;

4. az áramlás a víztartó-réteg teljes vastagságára kiter
jed, vagyis az egész pleisztocén-réteg egyetlen egységes 
áramlási rendszernek tekinthető;

5. végül egy fontos módszertani felismerés: a talajpó
rusokban történő tározás elhanyagolható, ezért az áram
lási rendszer kvázistacionárius modellekkel kezelhető 
(kvázistacionárius az olyan modell, amelyben a minden
kori belső viszonyok kizárólag a pillanatnyi határfeltéte
lektől függenek).

A 2. ábrán látható talajvíz-szintvonalakat egy három- 
dimenziós elektromos analóg modellel határoztuk meg, 
amelyet előzőleg a terepi mérések alapján kalibráltunk. 
Az itt látható áramkép a Duna legnagyobb gyakoriságú 
(2075 m3/s) vízhozamához tartozik.

A trícium-csúcs módszer a Szigetköz talajvizeire
Az elmúlt évtizedekben a Duna bécsi szakaszán mért 

aktivitásokat a J. ábrán ábrázoltuk. (Megjegyzendő, 
hogy a folyó trícium-aktivitása csak 1964-ben tetőzött, 
ami a felszíni és a felszín alatti hozzáfolyás késleltető 
hatásának eredménye.) A Szigetköz Duna-szakaszán nem 
történt rendszeres mérés, a néhány ellenőrző mérés 
azonban jó egyezést mutatott a bécsi adatokkal [2],

3. ábra. A trícium-aktivitás időbeli változása a Duna bécsi szakaszán.
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A trícium a Duna medréből a víztartó-rétegbe szivárog, 
majd (ideális jelzőanyagként) a talajvízáramlással a terü
let felé transzportálódik. A 4. ábrán ezt a transzportfo
lyamatot vázoltuk.

itt щ az effektiv hézagtérfogat (a pórusok keresztmet
szetének és a teljes keresztmetszetnek a hányadosa). A 
transzportfolyamatot teljes egészében a Fokker-Planck- 
egyenlet írja le, amely kétdimenziós alakban a követke
ző [6]:

d C
dt

d2C d 2c  d e
vp dx

4 ^  = D, —  + D - « d b - l C ,  
1 dx2 dy2

(3)

A trícium útja a víztartó-rétegben

1988-ban a Szigetköz területén figyelőkút-hálózat léte
sült, ezekben -  többek között -  a trícium-aktivitást is 
mérték. Erre a célra 46 kutat jelöltünk ki, amelyek mind
egyike áramvonalak mentén helyezkedik el (a 2. ábrán 
az említett áramvonalakat megszámoztuk). Négy áramvo
nal mentén a trícium-csúcsot egyértelműen azonosítani 
lehetett; az ezek mentén mért aktivitásokat az 5. ábrán 
mutatjuk be.

A koncentráció transzport közbeni eloszlását különbö
ző folyamatok alakítják [5]. Az elmélet szerint a csúcsér
ték az áramlás középsebességével halad. A jelzőanyag 
előrehaladása során keveredik a környező „tiszta” vízzel, 
ami azt jelenti, hogy koncentrációja csökken, miközben a 
szennyezett zóna mérete nő. A valóságban tapasztalt 
koncentráció-eloszlás egy összetett elkeveredési folyamat 
eredménye, amelyet „hidrodinamikai diszperzió” néven 
említ a hidrológiai szakirodalom. A folyamat erősen se
bességfüggő: kis sebességeknél a molekuláris diffúzió, 
nagyobb sebességeknél pedig a víztartó-réteg inhomoge
nitásaiból származó egyenlőtlen sebességeloszlás hatása 
dominál.

Talajvíz-minőségi problémák vizsgálatakor az alapfel
adat: a szennyező anyagok transzportjának és kémiai 
átalakulásainak elemzése. A v átlagsebességet Darcy tör
vénye alapján számíthatjuk:

v = db
~dí' (1)

ahol К  a víztartó-réteg anyagától függő úgynevezett szi
várgási tényező, d h  pedig a d l  hosszúságú áramvonal 
mentén történő nyomómagasság-esés. A vízben oldható 
anyagok vp közepes pórussebességgel áramlanak, amely
nek definíciója:

ahol C a szennyezőanyag koncentrációja, D, és D, az 
úgynevezett hosszirányú, illetve a keresztirányú diszper
ziós tényező és A a bomlási állandó. A jobboldal első két 
tagja a hossz-, és a keresztirányú áramlásos diffúzió (disz
perzió), a harmadik tag az áramlásos transzport, a negye
dik a bomlás hatását jellemzi.

A Szigetközi trícium-transzport diszperziós tényezőit a 
(3) egyenlet analitikai megoldása alapján korábban már 
becsültük [7]. Dcre igen nagy (1СГ3 m2/s nagyságrend), 
Dr re viszonylag kis értékek (1СГ4 m2/s nagyságrend) 
adódtak; előbbi gyors hosszirányú szétkeveredést, utóbbi 
viszont azt eredményezi, hogy a szennyezőanyagok nem 
terjednek át túl gyorsan a mélyebb rétegekbe. Most egy 
másik fontos paraméter, a tartózkodási idő becslését is
mertetjük.

Az effektiv hézagtérfogat és a tartózkodási idő

Az (1) és (2) egyenlet alapján Al véges szakaszra vo
natkoztatva a közepes pórussebesség:

К Ah
n0 A l ’

(4)

A vp pórussebesség valójában a szennyező anyag terjedési 
sebessége, így kifejezhető vp = A l /  A t  alakban, ahol At a 
Al távolság megtételéhez szükséges idő. Ezt a (4) egyen
letbe helyettesítve At a következőképpen fejezhető ki:

Д/ n0 (AQ2 
vp К Ah

(5)

Az (5) egyenletet felírhatjuk az 1. ábrán megjelölt áram
vonalak egyes szakaszaira; így például az z'-edik áramvo
nalszakaszra:

v p  = (2) A t .  =

K, A ht
(6)
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5 . ábra . Trícium-aktivitás a talajvízben a 2. ábra áramvonalai mentén 
( 1988).



Az L hosszúságú áramvonal megtételéhez szükséges idő 
az előbbi rész-időtartamok összege:

T -  E Aí.= E M  A/,.)2 
Kt A h t :

(7)

ahol N a szakaszok száma az adott áramvonalon. Mivel a 
trícium-csúcs mozgásával kapcsolatban nincs közbenső 
információink, = állandó feltételezést tehetünk. A (7) 
egyenlet tehát így írható:

7 = wo E (A/,)2
K i A h '

(8)

A (8) egyenletet az 1988. évi csúcsokra (5. ábra) alkal
mazva az adatok a következők: 7 = 24 év; A/ és A 6 a 2. 
ábra áramképe alapján adott; a A-értékek pedig korábbi 
próbaszivattyúzások alapján ismeretesek. Az egyetlen is
meretlen, az n0 átlagos hézagtérfogat kifejezhető. Extra- 
polálva ezt az eljárást az egész Szigetköz területére (mi
közben feltételezzük, hogy a korábbi n0 értékek érvénye
sek a teljes áramvonal-hosszakra), ismét (8) egyenlet 
alapján számíthatjuk a Tt teljes tartózkodási időt. n„ és T, 
ilymódon becsült értékeit a 2. táblázatban adjuk meg.

2. táblázat

Átlagos effektiv hézagtérfogat és teljes tartókodási idő 
a Szigetközben különböző áramvonalak mentén.

Áramvonal száma Effektiv hézagtérfo
gat, «0

Tartózkodási idő, 
T, (év)

2 0,12 36
3 0,10 35
4 0,15 40
6 0,20 175

Nyilvánvaló, hogy a fenti eljárás többféle közelítést és 
önkényes feltételezéseket tartalmaz ezért a 2. táblázatban 
megadott paraméterek durva becsléseknek tekintendők.

További becsléseket végeztünk a tározó és a bősi 
erőmű hatásának figyelembevételére. (Mint ismeretes,
1992-ben a szlovák kormányzat üzembe helyezte a bősi 
erőművet, amelyhez 25 km-rel feljebb egy duzzasztómű 
is járul; ezek együttes hatására a Duna-mederben a víz
szint több méterrel csökkent.) A vízszint-csökkentés kö
vetkezményeképpen a nyomásgradiens és az átlagos 
áramlási sebesség a természetes érték negyedére csök
kent. Az ennek folytán megnövekedett tartózkodási idők 
két szélső értéke 140 és 700 év.

Az előzőek során becsült tartózkodási idők a vízmole
kulákba beépült tríciumra (és magára a vízre) vonatkoz
nak. Nagyjából ugyanekkora a tartózkodási ideje az úgy

nevezett konzervatív szennyező anyagoknak is. Azoknak 
a szennyezéseknek (elsősorban peszticidek), amelyek a 
talajszemcsék felületén abszorbeálódnak, lényegesen las
súbb a migrációja; így ezek tartózkodási ideje a becsült ér
tékeknél jóval hosszabb lehet. (Közismert példa a DDT.)

Összefoglalás és következtetések

A légköri termonukleáris kísérletek által generált 
magas trícium-aktivitások rendkívüli lehetőséget kínálnak 
egyes hidrológiai paraméterek becslésére, amelyek meg
bízhatóságát fokozza az a tény, hogy a trícium a vízzel 
együtt, ideális jelzőanyagként transzportálódik. Korábban 
a trícium-csúcs módszert elsősorban függőleges beszivár- 
gási folyamatok nyomonkövetésére alkalmazták. A szi
getközi regionális talajvíz-vizsgálatok bebizonyították, 
hogy a módszer jól használható talajvíz-áramlási rendsze
rek vízszintes transzportjának tanulmányozására is. Ko
rábban végzett modellezések, valamint az 1988-ban vég
zett terepi mérések alapján megbízható becsléseket lehe
tett végezni két fontos paraméter: az effektiv hézagtérfo
gat és a teljes tartózkodási idő értékeire (2. táblázat).

Az effektiv hézagtérfogat szoros kapcsolatban áll a 
kitermelhető vízmennyiséggel, ismerete tehát fontos in
formációkat szolgáltat víztermelő kutak és nagyobb víz
bázisok méretezéséhez.

A tartózkodási idő ismerete a vízben oldható szennye
ző anyagok keveredése, hígulása és kémiai reakciói 
szempontjából lényeges, tehát a vízminőség várható ala
kulásának előrejelzéséhez fontos paraméter.

A Szigetköz területére (különösen a duzzasztás figye
lembevételével) kapott hosszú tartózkodási idők arra fi
gyelmeztetnek, hogy egy jelenkori talajvíz-szennyezés 
hosszú időre, esetleg évszázadokra terjedő vízminőség 
romlást eredményezhet. A napjaink gyakorlatában előfor
duló gátlás nélküli, felelőtlen szennyezések végleg tönkre
tehetik az egykor kiváló minőségű talajvíz-nyerő helyeket.
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DOMBI JÓZSEF 75 ÉVES
Dombi Józsefei mzetes egyetemi tanár, a fizikai tudomány kandidá

tusa 1995. február 5-én tölti be 75. életévét. Pályafutásának legnagyobb 
részében a szegedi Kísérleti Fizikai Tanszéken, illetve az Optikai és 
Kvantumelektronikai Tanszéken tanított és kutatott. Tudományos 
fokozatát a lumineszcencia-kutatások terén elért eredményeivel szerez

te meg. Fiatal generációk hosszú sorának, tanárjelölteknek, fizikusok
nak, vegyészeknek, orvostanhallgatóknak oktatta a fizikát, s ma, nyug
díjasként is kiemelkedő eredményességgel tanít.

Tanítványai és munkatársai nagy szeretettel köszöntik Őt ez alka
lommal.
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AKADÉMIAI OSZTÁLYKÖZLEMÉNYEK
Rovatvezető: Neményi Márta

MTA Matematikai és Fizikai 
Tudományok Osztálya

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖZGYŰLÉSE
Tisztelt Közgyűlés!

Köszöntőm Önöket a kormány nevében e fontos ta
nácskozáson.

Amikor keressük a modernizálás útját, amelyen járva 
sikerrel oldható meg társadalmunk eddig soha nem pró
bált átalakítása, amikor bonyolult gazdasági, szociális, 
politikai problémákkal küszködünk, amikor arra törek
szünk, hogy megtaláljuk helyünket Európában és a világ 
folyamataiban, amikor országunknak fel kell készülnie az 
új kihívások megválaszolására, akkor nem nélkülözhet
jük a tudományt. A politika számít a kreatív tudományos 
eredményekre, a kormányzat a tudomány segítségét 
nemcsak közvetlenül a feladatok megoldásában várja, 
hanem azoknak a „kiművelt emberfők”-nek a megterem
tésében is, akik nélkülözhetetlenek hazánk jövőjének 
sikeres formálásában. A politikának többet kell tudnia a 
természet és a társadalom világáról, hogy azt is felismer
hesse: mely tudományos eredmények mikor, milyen 
feltételek között és milyen következményekkel haszno
síthatók a társadalom érdekében.

Nem felejthetjük, hogy annak idején Széchenyi István, 
a magyar reformkor sodrásában a Magyar Tudós Társasá
got az ország nyelvének, gondolkodásának fejlesztésére, 
az ország átalakulása érdekében alapította. A tudomány 
és a nemzet érdekei egybevágnak. A Magyar Tudomá
nyos Akadémia ma is Széchenyi István Akadémiája, lé
nyeges feladatai napjainkban is azonosak. A korszerű 
Akadémia és az ország korszerűsödése most is összefo
nódik. A nemzetnek szüksége van Akadémiájára, az 
Önök tudós testületére, szellemi erejére, a kutatóműhe-

Az MTA 1995. január 19-20. tartott közgyűlésén felolvasott miniszterel
nöki levél.

OLVASTUK-HALLOTTUK

A neutrínó-detektorok arzenáljában előkelő helyet foglalt el a Ka- 
miokande, amely egy japán-amerikai közös üzemeltetésű óriási Cseren- 
kov-detektor. Feladata a szoláris, az atmoszférikus és a szupernóva
robbanásból származó neutrínók detektálása, továbbá a nagy Egyesítési 
Elmélet (GUT) által megkívánt esetleges protonbomlásnak kísérleti 
igazolása. A detektor, amely 250 km-re Nyugatra helyezkedik el Tokió
tól, nagyon fontos szerepet játszott az 1982-es szupernóva-robbanásnál, 
amely a tudomány történetében először zajlott le úgy, hogy sikerült a 
fellépő neutrínókat -  többek között a Kamiokande segítségével -  de
tektálni.

Megindult a Kamiokande méreteinek megnövelése és a detektor 
modernizálása: 50 000 tonna víz befogadására alkalmas 58 m magas, 
40 m átmérőjű üreget véstek ki 1000 m-re a föld alatt a Kamioka bányá
ban. Az elkészült óriási üreg ünnepélyes felavatására 1994. július 13-án

lyek munkájára, eredményeire. S az Akadémiának is 
szüksége van a nemzet, az ország, a kormányzat támoga
tására, gondoskodására.

A Kormányt képviselve tehát kijelenthetem, hogy is
merjük a Magyar Tudományos Akadémia jelentőségét. 
Tudjuk, hogy tagjainak, kutatásai eredményeinek nem
zetközi híre van, s ezt annál is inkább megőrizni kíván
juk, mert az ország jövőjének építése nem képzelhető el 
a tudomány hozzájárulása nélkül.

Az Országgyűlésnek, a Kormánynak, az ország vezeté
sének pedig eltökélt szándéka, hogy hozzásegítse a maga 
megbecsülésével, a megadható anyagi eszközök biztosí
tásával ahhoz a lehetőséghez, amelynek megfelelően az 
Akadémiától, mint autonóm köztestülettől valóban elvár
ható az ország iránti kötelességének minél magasabb 
szinten való teljesítése. Széchenyi István a maga jövedel
mének jelentős részét ajánlotta fel a magyar tudomány 
intézményes fejlesztésére. Ma is az ország szerény jöve
delmének illő hányadát kell megajánlanunk és biztosíta
nunk ugyanerre a célra.

Széchenyi István szellemében kell támogatnunk a ma
gyar tudományt, hogy a tudomány eredményesen szol
gálhassa az országot, a társadalmat, a nemzetet.

Meggyőződésem, hogy a 155. rendes Közgyűlés be
váltja a tudomány, a társadalom, a politika hozzá fűzött 
reményeit, s előbbre viszi közös ügyünket.

Ehhez kívánok jó munkát és megalapozott sikert.
Budapest, 1995. január 19.

Tisztelettel:

1
Öflorn
miniszterelnök

került sor és erről ad hírt egy cikk a CERN-Courier-ban {34 No. 9, 1994. 
november), amikor is mintegy 200 főnyi közönség jelenlétében egy 
klasszikus hangversenyt rendeztek a kész üregben.

Augusztusban kezdték meg a víztartály építését. Ez rozsdamentes 
acélból készült, amelyet külső és belső részre osztottak. A külső 2 m 
vastagságú réteg antiszámlálókat tartalmazott, a tényleges mérésre 
felhasznált rész térfogata 22000 tonna és ezt 11 200, mintegy fél mé
teres átmérőjű Hamamatsu fotoelektron-sokszorozó nézte. A külső 
rétegben 2000, mintegy 20 cm átmérőjű fotoelektron-sokszorozót he
lyeztek el.

A komplett detektor a kiszolgálására szolgáló elektronikus és számí
tástechnikai berendezésekkel végső formában 1996-ban kezdi meg 
működését.

Kiss Dezső
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A FIZIKA TANÍTÁSA
Rovatvezető: Gecső Ervin

Országos Közoktatási Intézet

»AMERISZTROJKA«
ÉS A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁS

Vezérszónokok, alapítványozók követelik a változást, 
de a természettudományos oktatással foglalkozó konfe
renciákon is közhelyszerűen hangoztatják a „rendszerre
form”, „rendszerváltoztatás” jelszavát. A rendszer szó 
használatával utalunk arra, hogy a meglévő rendszert 
alapjaiban, teljes egészében, de kölcsönös támogatással 
akarjuk megváltoztatni. Ha viszont őszinték akarunk len
ni, akkor ma, a csábító és hangzatos politikai jelszavak 
korában, a gyakran elhangzó frázisokkal szemben mind
annyiunkban kifejlődött egy egészséges cinizmus. Vajon 
a rendszerreform lehet-e más mint az idei soron követke
ző jelszó?

Megvan a lehetőség a természettudományos oktatás 
rendszerének reformjára. Annyit kell „csupán” tennünk, 
hogy a társadalom legkülönfélébb rétegeit mozgósítjuk 
egy távlati, alaposan átgondolt programhoz, amely a je
lenlegi természettudományos oktatási rendszer minden 
aspektusára kiterjed. Ez így persze logikusnak tűnik, de 
eddig miért nem kezdtünk hozzá?

Úgy látszik nem ezt az utat akartuk járni, és amit most 
próbálunk csinálni, annak nincsenek előzményei, leg
alábbis Amerikában. A természettudományos oktatást 
ugyanolyan módon kezeljük, mint a többi problémánkat. 
Addig várunk, amíg a válság mérete államunk hajóját 
elsüllyedéssel fogja fenyegetni.

Ilyenkor persze a kezünk ügyébe eső, vagy politikai
lag népszerű gyorsan ható csodaszerhez nyúlunk; rövid
távú megoldásokat keresünk, amelyekkel a hajót még 
egy darabig a felszínen tarthatjuk, és amelyek megfelelő
ek arra, hogy a túlsó partot elérjük. így toldozgatjuk az 
egészségügyi ellátás rendszerét, a bank- vagy energia- 
rendszert, vagy bármilyen, az újságok címoldalára kíván
kozó nagy gondjainkat.

Milyen szép lenne, ha a reformokra volna egy sikeres 
„made in America” modellünk, amit csak alkalmazni kel
lene a természettudományos oktatás jelenlegi helyzetére. 
Miért nincsenek jó modelljeink a rendszerek megváltoz
tatására? Talán igaz az a nagyon egyszerű pszichológiai 
magyarázat, hogy gyűlöljük a változásokat! Annak ellené
re, hogy a növekedés érdekében azokat elkerülhetetlen
nek tartjuk -  és ha már bekövetkeztek, örülünk is nekik -  
mégis, gyűlöljük a változásokat.

Közülünk sokan -  különösen azok, akik jövedelmező 
vagy hatalommal járó állásokban vannak -  hasznot hú
zunk a fennálló helyzetből. Kapjuk a fizetést, a mellékes 
jövedelmeket, biztosított a pozíciónk, el vagyunk látva 
segédszemélyzettel, lélektanilag ösztönöz a jutalmazási 
rendszer, sokat utazhatunk és általában hozzászoktunk a

Fordította Menczel György.

kényelemhez. Nekünk, a középső és felső irányításban 
résztvevőknek hatáskörünk lenne változtatásokat véghez 
vinni, ehelyett inkább arra gondolunk, hogy ezekkel a 
változásokkal előnyöket és hatalmat veszíthetünk.

Egészen egyszerű okokból még azok is ellenállnak a 
változtatásoknak, akik szenvednek a fennálló rendszer
től. Tudhatják-e előre, hogy nem pottyannak-e a tűzbe a 
pecsenyés serpenyőből? Miért törjék magukat a pozitív 
változások érdekében, amikor olyan sokszor csalódtak 
reményeikben?

A kilátások valóban aggasztóak. A természettudomá
nyos oktatók helyzetüket egy hasonlattal szokták jelle
mezni: olyan ez, mint mikor valaki az Antarktisz felett 
akarná átszerelni a Boeing 747-est, amelyen repül. A 
helyzet mindenkit szorít. Milyen kellemes is volna átala
kítás közben az oktatást egy-két évig szüneteltetni -  de 
hát ezt a luxust nem engedhetjük meg magunknak.

Leírható-e nagy vonalakban a megreformált természet- 
tudományos oktatás? Sajnos ezt nehéz megtenni. Nagyon 
hasonlít a helyzetünk egy íróéhoz, szobrászéhoz vagy. 
festőéhez, aki pályája legnagyobb, legambiciózusabb 
művéhez fogott hozzá. Látjuk az irányt, a célkitűzéseket, 
néhány olyan eszközt is ismerünk, amellyel dolgozha
tunk, a végeredményből is sejtünk valamit. Korábbi ta
pasztalataink azonban megtanítottak arra, hogy munka 
közben a terv menetének iránya meglepő módon meg
változhat. A vállalkozásunk terve maradjon inkább 
cseppfolyós, semmint, hogy merev előfeltevésekkel aka
dályozzuk meg a helyes irányban történő haladást.

Szem előtt tartva az óvatosságot, vállalkozásunk né
hány részletével mégis tisztában lehetünk. Korábbi cik
kekben említettem, hogy tudatában vagyunk annak, 
hogy átfogó tervről van szó, olyanról, amely a jelenlegi 
rendszer minden részletét integrált módon veszi figye
lembe. Megtanultuk már, hogy kerülni kell a leegyszerű
sítést, hogy a „válasz” nem azt jelenti, hogy még jobb 
tankönyveket írunk, megváltoztatjuk a vizsgák anyagát, 
vagy hivatalos közleményeket bocsátunk ki. Szükségesek 
az elvi megfogalmazások, az ismertetések és minden 
olyan anyag, amellyel egymást segítjük. Az előadásokon 
fel kell kelteni a hallgatók érdeklődését, ösztönözni kell 
az önálló gondolkodást és a jártasságot a problémameg
oldásban. Olyan osztályozási rendszert kell kifejleszteni, 
amely arra serkenti a hallgatót, hogy új helyzetben felta
lálja magát, ahelyett, hogy azt kívánnánk, hogy rövid 
távra bemagolt adatokat, szöveget adjanak elő. Ez azon
ban csak a kezdet. Többek között igénybe kell venni a 
szülők, a közösség produktív segítségét; szakmailag erős 
tanári karra, átalakított tantervekre és új típusú előadá
sokra van szükség.
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Nagyon sokat lehet tanulni a hibák tanulmányozásá
ból. Örüljünk annak, hogy jó előadási szövegek a kisuj- 
junkban vannak. Ne áldozzunk pénzt csupán azért, hogy 
értékes programokat indítsunk el, majd később megvon
juk a támogatást akkor, amikor a hibákat felderítették, és 
hozzákezdtek az eredményes munkához. Ne adjunk 
pénzt az iskoláknak húsz olyan különböző forrásból, 
amelynek mindegyike saját követelményrendszert tá
maszt, amelyeket speciális érdekcsoportok irányítanak. 
Ne hirdessünk meg kétévente új prioritásokat. Ne várjunk 
kitűnő természettudományos oktatást olyan tanároktól, 
akiknek a tudása nem megalapozott, akik túlzsúfolt osz
tályokban, hiányos felszereléssel tanítanak és nincs ide
jük a felkészülésre. Egy 250 milliárd dolláros rendszerben 
ne várjunk radikális változást, ha csak 3 milliárdot fek
tetünk bele. Helyette építsünk fel egységes, nem szétta
golt szervezetet; tartósat és nem rövid életűt; megbízha
tót, ne felületeset és hasznot hajtót deficites helyett.

Bölcsebbek leszünk, ha a pozitív változások pszicho
lógiai oldalát próbáljuk megismerni. Mi teszi képessé az 
embereket arra, hogy változtassanak, hogyan tudják rá
szánni magukat látszólag legyőzhetetlen akadályok le
küzdésére? Már szóltam arról a lehangoló körülményről, 
hogy utáljuk a változásokat. Most itt az ideje annak, hogy 
tudomást vegyünk egy örömteli dologról: szeretjük a vál
tozásokat. Képzeletünket megfogja a kaland lehetősége -  
kihívások herkulesi erőfeszítésekre sarkallnak.

Legnagyobb hajtóerő, amely képesít bennünket arra, 
hogy részt vegyünk a természettudományos oktatás re
formjában, az az alapvető filozófiai álláspontunk, hogy 
hiszünk az emberek jó és okos életre irányuló törekvései
ben. Programunkat a következő feltételezésekre építjük:

-  Az ember természeténél fogva kíváncsi, szeret tanulni.
-  A gyerekek akkor tanulnak a legjobban, ha hagyják 

őket kísérletezni, ha maguktól jutnak el a megoldáshoz, 
ahelyett, hogy megmondjuk nekik, hogy mit kell tenniük, 
és beléjük verjük a helyes válaszokat.

-  Hiszünk annyira rendszerünkben és gyermekeink
ben, hogy rájuk bízzuk a legmegfelelőbb megoldások 
megtalálását, úgy hogy végiggondolják a feladatokat, és a 
döntést maguk hozzák meg.

-  Ha találunk megfelelő eszközöket és ösztönzési 
módszereket, akkor az emberek megtervezik és véghez- 
viszik azokat a radikális változtatásokat, amelyek min
denkinek a javára válnak.

-  Megfelelő környezetben mindannyian ki tudjuk fejte
ni és tovább tudjuk fejleszteni erőnket és ügyességünket.

-  Ha összefogva fejtünk ki erőt és ügyességet, akkor 
az így létrehozott harmonikus egész értéke nagyobb lesz, 
mint a részek összegéé.

Határt szab a törekvéseinknek, hogy ez idő szerint 
nincs megfelelő nemzeti egyetértés azon a téren, hogy 
milyen legyen az egyéni fejlődés és a társadalmi változás. 
Gondoljunk bele, hogy mennyi időt, pénzt és tudást fek
tetnek annak pszichológiájába és gyakorlatába, hogy az 
embereket meggyőzzék arról, hogy megvegyék a pop
sztárok legújabb CD-jét, hogy válasszanak szinte egyfor
ma két politikus között, vagy a „legújabb és leghatéko
nyabb” szájvizet használják. Képzeljük el, hogy mekkorát 
lépnénk előre, ha csak 10 %-át használnánk fel ennek a

lélektani és gyakorlati erőfeszítésnek azért, hogy az em
berek idejüket és energiájukat saját valódi érdekükben és 
egy egészséges társadalom javára hasznosítsák.

Nem unalmas moralizálásra van szükségünk. Már tu
dunk olyan rakétát tervezni, amely eltalálja egy, a föld 
alatt, 5000 mérföld távolságra lévő siló kúpját. Talán 
ahhoz is érteni fogunk, hogy egy tantermet, lakásfűtési 
rendszert, kórházi elsősegélynyújtó helyiséget tervez
zünk, és megnyerjük az emberek támogatását az átszer
vezési folyamathoz.

Mivel még nem jött létre konszenzus a tekintetben, 
hogyan irányítsuk az egyéneket és az egész társadalmat a 
pozitív változások felé, talán hasznos volna, ha néhány 
gondolattal hozzájárulnék a folyamat elindításához. A 22- 
es csapdájában vagyunk. Nem hiszünk abban, hogy való
ban radikális változások következhetnek be, és éppen 
ezért nem is következnek be -  ez a negatív remény „ön
erősítő” hatása.

A leglényegesebb tényező talán az, hogy felfogjuk, 
hogy igen is lehetséges változás -  és hogy ez már folya
matban van, és hogy pozitív irányú. Valódi változás 
akkor lehetséges, ha hiszünk abban, hogy lehetséges. 
Naiv optimista módjára kell cselekednünk -  naiv optimis
tának kell lennünk.

A változás önkatalizáló, potenciálisan robbanásos fo
lyamat. Amikor elkezdődik, önmagát viszi tovább. Nem 
az az érdekes, hogy a peresztrojka sikeres-e, hanem az a 
páratlan gyorsaság, ahogy a Szovjetunió felbomlott, átala
kul -  azaz, hogy ma is lehetséges forradalmi átalakulás. 
Ha egyszer az emberek felfogják, hogy a változás megin
dult, elkezdenek érdeklődni, lépésről lépésre alakítják át 
a mindennapi gyakorlatot, az eszméiket, feltételezéseiket. 
Ez a folyamat elvezethet olyan, legalapvetőbb eszmék 
revíziójához, hogy kik vagyunk és mit akarunk kezdeni 
az életünkkel. Ha a változási folyamat már elég mélyre 
hatolt, akkor utána majdnem minden megtörténhet.

Ezeket a fogalmakat alkalmazva a természettudomá
nyos oktatási rendszer reformjára, néhány alapvető kö
vetkeztetésre juthatunk. A kezdő lépéseknél megszállott
ként kell viselkednünk, azért hogy képesek legyünk 
meggyőzni másokat is a csodálatos lehetőségekről, még 
akkor is, ha a tapasztalat, a látszat alapján másképpen 
ítélnénk. Ha mi, a változások képviselői és irányítói elve
szítjük a reményt, akkor a helyzet valóban reménytelen. 
Rá kell irányítanunk a figyelmet a már folyamatban lévő 
pozitív változásokra. Találjuk meg az alkotó módját an
nak, hogy a helyi médiát meggyőzzük arról, hogy ne a 
szenzációkkal foglalkozzanak, hanem a megoldásokra 
hívják fel a figyelmet.

Továbbá: akkor lesz sikeres a természettudományos 
oktatás reformja, ha összekapcsoljuk más reformtörekvé
sekkel, és nem elszigetelten dolgozunk. Sokan azzal fog
nak érvelni, hogy az egyetemi előkészítő oktatást nem 
reformálhatjuk meg, ha nem szervezzük át az egész 12 
osztályos oktatást. Tovább gondolva ezt az érvelést, az 
egyetemi előkészítő oktatás akkor lehet hatásos, ha része 
a teljes oktatási rendszert átalakító programnak -  beleért
ve a 12 osztályos rendszert, az óvodákat, a főiskolákat és 
egyetemeket, a felnőttoktatást és az informális oktatási 
központokat. Még szélesebb síkon, ha mi, állampolgárok
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rászánjuk magunkat, hogy átalakítsuk az egészségügyi, a 
foglalkoztatási és oktatási rendszerünket, akkor ezek a 
törekvések nagyon hatékonyan erősítik, lelkesítik és tá
mogatják egymást.

Abban a reményben, hogy a párbeszédben nem sik
kadnak el a szavaim, ebbe a szélesebb perspektívába 
szeretném a természettudományos oktatási rendszer re
formjának kérdését helyezni. Tekintsük át egy pillanatra 
az „amerisztrojka”, Amerika átszervezésének lehetősége
it. Képzeljük azt el, hogy lehetséges a fő amerikai intéz
ményeknek közös elképzeléseken, filozófián és metodi
kán alapuló alapvető átszervezése. Az „amerisztrojka” 
egyes elemei, az egészséggondozás, a foglalkoztatás, az 
oktatás, a szociális ellátás, az energiarendszer, stb. átala
kítása egymást erősítő tényezők. Néhány adat az elkép
zeléseimről és a filozófiámról:

-  Mindenre kiterjedő új alapok kellenek, amelyek biz
tosítják az egyének és a közösség részére a hatáskört és a 
döntéshozói jogokat.

-  Megelőzésre koncentráljunk és ne arra, hogy a meg
előzhető bajokat orvosoljuk.

-  Minden fontos tényezőt figyelembe véve, igazságo
san osszuk el a hasznot és a terheket a társadalom egyes 
rétegei között.

-  Érzelmi és szellemi hozzáállást várjunk el, és ne tisz
ta anyagias szemléletmódot.

-  A korlátozottan rendelkezésre álló erőforrásokra 
vigyázzunk, használjuk a megújítható erőforrásokat, 
ezzel segítjük, nem romboljuk bolygónk ökoszisztémájá
nak tartós fennmaradását.

Az egyes területek reformtörekvései többféle módon 
erősíthetik egymást. Szó volt róla, hogy olyan légkört te
remthetnek, amely lehetővé teszi a változásokat. Fontos 
lélektani tényezőkön túlmenően más nagy előnyök is 
származnak ebből. Sok olyan gyermek jár ma iskolába, 
akik a környezetük hatására hanyagok, trágárkodnak, fél
nek, elidegenedtek, brutálisak, rosszul táplálkoznak, nem 
részesülnek megfelelő egészségügyi ellátásban. Mennyi
vel könnyebb lenne a dolgunk, ha a rendszeres reformtö
rekvések következtében jobban táplálkoznának, megfe
lelő lenne az egészségügyi ellátásuk, és nem lehangoló, 
hanem jó légkörű közösségben élnének. Az így iskolázott 
gyerekek felkészíthetők a termékeny fejlődéshez.

Egyik terület reformtörekvései példát mutathatnak egy 
másik terület fejlődéséhez. A természettudományos okta
tásban tapasztalhatjuk, milyen fontosak olyan értékelési 
módszerek, amelyek erősítik reformelgondolásainkat. Sa
ját törekvéseinket szabotáljuk, ha sok olyan teszttel kísér
letezünk, amelyek csak a memorizáló és az elszigetelt 
tényeket visszaidéző képességet mérik. Ezek a tesztek 
egyenesen azt sugallják diáknak, tanárnak és a közösség
nek, hogy nem fontos kifejleszteni a természettudomá
nyos, elmélyült gondolkozás, a tudományos gyakorlat 
fogalmainak lényegi megértésének készségét. A tesztek 
jelenlegi elbírálási módszere mind a tanulás mind az ok
tatás terén rossz utat követ.

Más vonatkozásban is alkalmazhatjuk a természettudo
mányos oktatás területén bevált követelményrendszerün
ket, és ennek alapján rájöhetünk, hogy a társadalmi rend
szerünk sok más területén is hibás értékelési mutatókat

alkalmaztunk. Talán a legdurvább és legkárosabb mutató 
a GNP (Gross National Product, bruttó nemzeti termék), 
pedig gyakran idézik, mint a nemzet gazdasági jólétének 
jelzőjét. A valdezi olajkatasztrófa egymilliárd dollárt kite
vő gazdasági tevékenységet emésztett fel azért, hogy 
mérsékelje a környezeti ártalmakat. A GNP-ben ez az 
egymilliárd dollár a mérleg pozitív oldalán szerepelt! Ha 
viszont én a kimosott ruhát a napon szárítom, vagy ha 
lekapcsolom a televíziós készüléket, amikor nem nézem, 
ez nem jelentkezik a GNP-ben. Ugyanakkor, ha egyedül 
utazom gépkocsimban, ha ásványi tüzelőt használok fel 
ruhaszárításhoz vagy a tévékészüléket 24 órán keresztül 
járatom, az növeli a GNP-t, és azt beszéli be nekem és a 
társadalomnak, hogy helyesen jártam el.

A GNP a társadalmi jólét értékelési rendszerének éppen 
olyan hibás mutatója, mint azok a vizsgák, amelyek során 
a diákok ismereteit szövegtudásra alapozott tesztekkel 
mérik. A társadalom életét olyan tényezők alapján kell el
bírálni, amelyek a családok életéről tájékoztatnak, arról, 
hogyan élnek a szomszédaink vagy általában, hogyan 
érezzük magunkat. A társadalmi haladás elbirálásakor fi
gyelembe kell venni a bűnözés fokát, az öngyilkosságok 
számát, a munkavégzés színvonalát, az egészségügyi sta
tisztikát. Számításba kell venni helyi és az egész Földre 
kiterjedő környezeti viszonyokat -  a levegő tisztaságát, az 
ózonréteggel kapcsolatos és a globális felmelegedésre 
vonatkozó gondokat. Mennél részletesebben kidolgozzuk 
egyes területekre -  például a természettudományos okta
tásra vonatkozó -  értékelési módszereinket, annál inkább 
alkalmazhatjuk ezeket a fejlődés mértékének elbírálására 
az egészségügyi ellátás, a gazdasági tevékenység, vagy ál
talában a társadalmi életszínvonal területére.

Az „amerisztrojka” végrehajtásához szükséges radikális 
változások sok gondot és zavart fognak okozni. A valódi 
átalakulás mindig nehéz, és nem kerülhetjük meg a bajo
kat azzal, hogy nem veszünk róluk tudomást. A jelenlegi 
status quo miatt azonban ennél sokkal nagyobb bajban 
vagyunk. Sokan vannak közöttünk, akik nem képesek 
felfogni ezt, mert a belőle származó szenvedéshez már 
hozzászoktak, ezek már nem tudatosulnak náluk. A je
lenlegi rendszer fenntartásával példa nélkül álló kataszt
rófának nézhetünk elébe, szétrombolhatjuk vele a boly
gónk életét fenntartó rendszert.

Az „amerisztrojka” legnagyobb vívmánya lesz, ha egy 
reggel arra ébredünk, hogy olyan társadalom tagjai va
gyunk, amely a népet hozzásegíti képességeinek maxi
mális kifejtéséhez, és ahhoz, hogy elviselhető módon 
megéljünk a Föld erőforrásaiból. Biztos, hogy az embe
rek hajlandók áldozatokat hozni ezeknek a „látomások
nak” a megvalósítása érdekében. Amikor megértik, hogy 
egyformán osztozunk a gondban és az előnyökben, 
akkor mindenki meg fog lepődni, hogy milyen áldoza
tokra vagyunk képesek.

A természettudományos oktatási partnerség jól bele
illik az „amerisztrojka” kereteibe. Legyünk őszinték: kö
zöttünk még a legjobbak sem fejtik ki maximálisan ké
pességeiket. Szörnyű versenyfeltételek mellett harcol
nak a sikerért és a túlélésért. Az egyik leginkább fel 
nem ismert korlát az, hogy túlságosan beleéljük magun
kat az iskolák átalakításának olyan perspektívájába,
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hogy a szegényes iskolák és tanárok a magas, tudomá
nyos intézményektől kapnak rendszeres támogatást. Ha 
azt akarjuk, hogy a természettudományos oktatási part
nerség valóban hatásos legyen, és elősegítse az általunk 
megálmodott radikális változásokat, akkor a magas tu
domány intézményeinek (főiskolák, egyetemek, infor
mális oktatási központok, ipar) egyaránt akarniuk kell a 
radikális változásokat.

Könnyebben megérthetjük a feladatot, ha a partneri 
kapcsolatot a felsőoktatási intézmények és a 12 osztályos 
iskolák kapcsolatának példájával szemléltetjük. A tanárok 
általában úgy tanítanak, ahogyan őket is tanították. Meg 
kell változtatni a főiskolák természettudományos oktatási 
programjait, különösen azokat, amelyeket a jövendő ta
nároknak szántak, de a nem-természettudományos elő
adások anyagát is. Ha kiváló oktatómunkát várunk el, 
akkor az egyetemi munkát legalább olyan jól kell díjazni, 
mint az akadémiai kutatást. Amikor az egyetemek azon 
gondolkodnak, hogyan alakuljanak át, jobban teszik, ha 
az egyetemelőkészítő oktatásból tanulnak, és maguk is 
hozzájárulnak annak megreformálásához.

Kétszáz évvel ezelőtt fehéremberek egy csoportja kez
deményezett olyan társadalmi reformot, melyet ma Ame
rikai Egyesült Államok néven ismernek. Ma itt a legkü
lönbözőbb bőrszínű és nemzetiségű emberek szövetsége 
létezik, és azzal a kihívással szembesülünk, hogy gyer
mekeink és egymás számára egy jobb világot alkossunk. 
Tanulmányomat hordozható számítógépemen írom -  ez

TÁRSULATI ÉLET

TÁRSULATI KITÜNTETÉSEK
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 1994. decemberi 

Tanácsülésén kerültek átadásra a következő kitüntetések:
Eötvös Loránd Fizikai Társulat Érme; kapta Radnai 

Gyula egyetemi docens (ELTE) az Eötvös Versenyek 
szervezéséért a fiatalok fizika iránti érdeklődésének fel
keltéséért, a magyar diákok nemzetközileg elismert sze
replése terén végzett kiemelkedő munkájáért. Nagy súlyt 
fektet a fizikusok tudománytörténeti érdemeinek felkuta
tására. A KöMal fizika szerkesztőbizottságának vezetője.

Prometeusz ÉRME-t kapott Kiss Lajos fizika-kémia sza
kos vezető tanár. A KLTE elvégzésétől, 31 év óta tanít a 
gyöngyösi Berze Nagy János Gimnáziumban. Rendszere
sen vesz részt intenzív állami továbbképzésen, állandó lá
togatója a Társulat tanár ankétjainak és más rendezvényei
nek. Egész élete a nagy tanáregyéniségek példája. Első
ként kapcsolódott be 1974-ben tanítványaival az integrált 
természettudományos oktatási kísérletbe. Kezdeményező
je és szervezője a Természet Egysége, valamint a Bugát Pál 
Természetismereti Versenynek. Az 1982-ben indult Mikola 
Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny fáradhatat
lan főszervezője. Tanítványai sikeresen szerepelnek a kü
lönféle hazai és nemzetközi fizikaversenyeken. Számos fi
zikatankönyv, feladatgyűjtemény szerzője.

is emlékeztet arra, hogy korábban elképzelhetetlen esz
közökkel rendelkezünk.

Megpróbáltam bemutatni, hogy a természettudomá
nyos oktatási partnerség hozzájárulhat egy jóval nagyobb 
perspektívában elképzelt társadalmi reformhoz, és maga 
is profitál belőle. Akár a tágabb értelemben vett társadal
mi reform érdekeire, akár csak egyszerűen a saját lokális 
javunkra gondolunk, a partnerség a természettudomá
nyos oktatás területén azt kívánja meg, hogy képessége
ink legjavát nyújtsuk, de ennek meglesz a jutalma is... 
Látszólag hatalmas a kockázat, nehéz szívvel gondolunk 
arra, hogy milyen korlátozott mértékben tudunk mi ma
gunk hozzájárulni a rendszerreform-elképzelésekhez.

Több, mint száz évvel ezelőtt Toreau, saját tapasztala
taira támaszkodva jutott olyan következtetésekre, melyek 
ma is ösztönözhetnek bennünket:

„Saját tapasztalataim alapján tanultam meg a követ
kezőket: Ha valaki következetesen indul el álmai megva
lósításának útján, és olyan életet igyekszik élni, amilyent 
elképzelt, akkor addig nem várt sikerekre számíthat. El
hagy bizonyos dolgokat, átlép egy láthatatlan korlátot, 
új, univerzális és sokkal liberálisabb törvények kezdenek 
érvényesülni benne és körülötte- vagy pedig a régi törvé
nyek érvényességi köre tágul ki, és nyer előnyösebb, sok
kal szabadabb értelmezést; magasabb rendű lények tör
vényei szerint fog élni... Nem elveszett munka, ha a vá
rakat a levegőben építed fel, ott van a helyük. Csak még 
az alapokat kell alattuk elhelyezni. ”

A Társulat EMLÉKPLAKETTjÉ-t Láng Lászlóné társulati 
titkár kapta sok  évtizeden át végzett lelkes szervezőm un
kájáért.

A Budó  Ágoston Díj-at Laczkó Gábor adjunktus, az 
„Időfelbontott fluoreszcencia spek troszkópia továbbfej
lesztése és alkalm azásai” című pályázatáért,

a Szalay Sándor Díj-at Kövér Ákos kandidátus, a 
„Könnyűionok, pozitronok  és atom ok ü tközéséből szár
m azó elektronok spektroszkópiája” cím ű pályázatáért, 

a Gyulai Zoltán Díj-at Faigei Gyula kandidátus, „A 
Szinkrotronsugárzás nukleáris rezonanciaszórása, vala
m int az atom i felbontású holográfia” cím ű pályázatáért, 

a Schmid Rezső Díj-at Tegze Miklós kandidátus, „A szi
lárd anyagok e lek tronszerkezetének  kísérleti és elm életi 
vizsgálata, különös tekintettel az am orf és kristályos ve- 
gyületek szerkezete és elek tronszerkezete közötti köl
csönhatásra” cím ű pályázatáért,

a Jánossy Lajos Díj-at Deák Ferenc adjunktus, a „Neut
ronem isszió közepes energiájú m ag-m ag ü tközésekben” 
című pályázatáért,

a Selényi Pál Díj-at Seres Zoltán kandidátus, a „Neut
ronem isszió közepes energiájú m ag-m ag ü tk ö zések b en ” 
című pályázatáért kapta.
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AZ ELFT SZAKÉRTŐI SZABÁLYZATA
Tájékoztatjuk a tagokat, hogy a lejárt szak

értői engedély megújítása a Társulatnál kérhe
tő űrlap segítségével, és a tavaly év végén elfo
gadott új Szakértői Szabályzat alapján törté
nik. A korábban kiadott, jelenleg is érvényben 
lévő szakértői engedélyek érvényességük időtar
tama alatt továbbra is érvényben maradnak.

Radnóczi György

Az ELFT szakértői névjegyzékébe való fel
vételt a társulat erre a célra rendszeresített űr
lapjának kitöltésével és az ELFT-hez való be
nyújtásával lehet kérni.

Az ELFT a szakértői címet az MTESZ sza
bályzatát alapul véve ítéli oda a kérelmezők
nek. Az MTESZ által elfogadott szakértői sza
bályzathoz a következő kiegészítéseket teszi:

Az ELFT a kiemelt szakértői cím adomá
nyozását tudományos fokozathoz (minimum 
kandidátusi vagy Ph. D) köü (kiegészítés az 
MTESZ Szabályzat 1.3. pontjához).

A szakértői képzés alól a Minősítő Bizott
ság felmentést adhat, (a 2.6. ponthoz)

A szakértői engedély kiadásával kapcsola
tos egyesületi eljárási díj az ELFT bevétele, 
ebből az MTESZ részére az ELFT az oktatás 
költségeit utalja át (a 3- ponthoz).

A szakértői engedélyt az ELFT elnökének 
vagy főtitkárának aláírása érvényesíti (a 4.6. 
ponthoz).

Az ELFT a szakértői engedélyek kiadására 
Minősítő Bizottságot (négy fő) hoz létre, 
amelynek tagjait az ELFT elnöksége delegálja. 
A Bizottság tagjainak megbízása egy választási 
ciklusra (3 év) szól.

A Minősítő Bizottság feladatai:
A szakértői kérelmek formai követelmé

nyeinek elbírálása, saját szakmai vélemény 
kialakítása.

Az ELFT szakértői nomenklatúrájának idő
szerű karbantartása, kiegészítése.

A tudományok határterületeire eső szakmai 
besorolású kérelmek esetében a Minősítő Bi
zottság a döntéshez megkéri az érintett társ
egyesület véleményét.

Az MTESZ által alkotott szakértői szabály
zattal az ELFT által tett kiegészítésekkel össz
hangban dönt:

a szakértői engedély kiadásáról (a döntés
hez referencia munkát, szakvéleményt kér
het például az illetékes szakcsoporttól), 
az engedélyek visszavonásáról, 
a szakértői engedélyek meghosszabbításáról. 

A Minősítő bizottság tagjai:
Dr. Kormány Teréz 
Dr. Pellet Sándor 
Dr. Vágó György 
Dr. Zsoldos Lehel

A Minősítő bizottság döntést három igenlő 
szavazattal hozhat.

A Minősítő Bizottság szükségszerűen, de 
legalább félévenként egyszer ülésezik.

SZAKÉRTŐI NOMENKLATÚRA 
1000 Részecskefizika 
2000 Magfizika

2100 Reaktorfizika 
2200 Sugárvédelem 
2300 Nukleáris mérések és műszerek 

3000 Atom és molekulafizika
3100 Atom- és molekulaspektroszkópia 
3200 Lézerfizíka 
3300 Lézerspektroszkópia 
3400 Héjfizikái mérések és műszerek 

4000 Fenomenologikus fizika és alkalmazásai 
4100 Elektromosság 
4200 Optika 
4300 Akusztika

4400 Mechanika 
4500 Termodinamika 
4600 Hidrodinamika 

5000 Plazmafizika 
6000 Kondenzált anyagok fizikája 

6100 Krisztallográfia 
6200 Fémfizika 
6300 Félvezető-fizika 
6400 Mágneses tulajdonságok 
6500 Dielektromos és optikai tulajdonsá

gok; folyadékok, folyadékkristályok 
6600 Szupravezetés, szuperfolyékonyság 
6700 Kerámiák 
6800 Polimerek
6900 Vékonyrétegek-, felület- és vákuum

fizika
7000 Statisztikus fizika 
8000 Anyagtudomány és határterületei 

8100 Kohászat 
8200 Félvezető technológia 
8300 Elektronika, félvezető eszközök 
8400 Sugárzási károsodás 
8500 Lokális kémiai és szerkezeti analízis 
8600 Biofizika 

9000 Csillagászat, geofizika
9100 Csillagászat
9200 Űrkutatás és földi alkalmazásai
9300 Légkörfizika
9400 Geofizika

0000 Egyéb területek
0100 Oktatás, (a fizika tanítása)
0200 Tudománytörténet
0300 Matematikai módszerek
0400 Informatika
0500 Méréstechnika
0600 Mérésautomatizálás és adatfeldol

gozás
0700 Gazdasági elemzések
0800 Innováció

TÁJÉKOZTATÓ
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat titkárságán Láng Lászlóné ügy- A titkárság megbízott ügyvezető titkára 1995. január 1-től Nagy Zsig- 

vezető titkár munkaviszonya 1994. december 31-én megszűnt. mondné.

NÉGYSZÖGLETES KERÉK Rovatvezető: Gnädig Péter
ELTE Atomfizikai Tanszéke

A 127. PROBLÉMA

A Gyufaipari Kft. által gyártott KORONA GYUFA dobozán olvasható 
a fölirat: RADIOAKTÍV ANYAGOT NEM TARTALMAZ! Igaz-e? Becsüljük 
meg, hány radioaktív atom van egy dobozban, és közülük mennyi 
bomlik el percenként? (Mekkora a doboz gyufa aktivitása?)

zást kapnánk, ami évi 0,00003 mSv dózis, ennek a rákkockázata 0,0015 
milliomod. Ha a dobozban lévő 42 szál gyufával cigarettákra gyújtunk 
és azt elszívjuk, ennél sokkal nagyobb dózist inkorporálunk, a rákkoc
kázatunk 28 milliomod. Erre a doboz nem emlékeztet.

128. PROBLÉMA

A 127. PROBLÉMA MEGOLDÁSA

A cellulóz képlete nagyjából (CHzO)„, azaz 32 g fa tartalmaz 6 • 1023 
darab C-atomot, ugyanennyi O-atomot, kétszer ennyi H-atomot. Egy 
gyufadoboz valamivel több, mint 8 g. A C-atomok 10~12 része radiokar
bon (wC-atom, 5700 év felezési idővel), a H-atomok 10~17 része trícium 
(3H, 12 év felezési idővel). A dobozban van 15 ■ 1010 radiokarbon és 
3 • 106 trícium atom, ezek közül percenként 34 darab 14C és 3 darab 3H 
bomlik el. A skatulya aktivitása 0,5 Bq, nem zérus, de alacsony. Ha 
mindezt a radioaktivitást inkorporálnánk, tőle 10"15 watt ionizáló sugár-

Mekkora az eredő ellenállása az ábrán látható „végtelen ellenállás
láncnak”?

Konstruáljunk hasonló elven megoldható feladatokat!

2 R 4  R S R

2 R 4 R 8 R 16 R
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POCS LAJOS
(1931-1994)

Megrendültén tudatjuk, hogy 1994. december 23-án, 63 éves korá
ban váratlanul elhunyt Pócs Lajos.

Már középiskolás korában kitűnt tehetségével; az 1949-es Eötvös- 
verseny nyertesei között találjuk. Miután 1954-ben fizikus diplomát 
szerzett az ELTE-n, a KFKI-ba került, ahol haláláig az RMKI-ban dolgo
zott (közben 1954-től 1956-ig az MTA Elméleti Fizikai Kutatócsoportjá
nak munkatársa volt.) Ezalatt járt tanulmányúton a Niels Bohr Intézet
ben, Dubnában és az M.I.T.-ben is.

Rendkívül szerteágazó érdeklődésű kutató volt. A kezdeti években 
először egy, a fúziós energiatermeléssel kapcsolatos elméleti témán 
dolgozott, majd a magfizikához került közel. A hatvanas években kísér
letileg és elméletileg is vizsgálta a stripping-reakciók során emittált 
gamma-sugarak polarizációját és néhány más magspektroszkópiai 
munkában is részt vett. Ezután főleg a magreakciók elméletében mé- 
lyedt el; kandidátusi értekezését, melynek témája a deuteron stripping- 
reakciók egy új modellje volt, 1972-ben védte meg, majd a nagyenergi
ájú proton-reakciókban keletkező deuteronok energia-spektrumának 
egy új, a kísérleti eredményeket nagy pontossággal reprodukáló elmé
letét dolgozta ki. Ezekben az években sem hagyta abba a kísérleti mun
kát; Mössbauer-spektroszkópiával és atommagok g-faktorainak mérésé
vel is foglalkozott. A hetvenes évek közepétől érdeklődése ismét a 
plazmafizika felé fordult. Döntő szerepe volt a fúziós kutatások megin
dításában: csaknem egy évtizeden át ő volt a KFKI Termonukleáris Cél
programjának vezetője. Ennek során nemcsak a program fő berendezé
sén, az MT-1 tokamakon végzett kutatásokra volt gondja, hanem arra is 
figyelmet fordított, hogy más módszerek is kapcsolódjanak a fúziós ku
tatásokhoz: ő kezdeményezte például az RMKI 5 MV-os Van de Graaf 
gyorsítóján az azóta is folyó plazma-fal kölcsönhatási vizsgálatokat.

Egész munkásságán végigvonul a számítástechnika és az informati
ka alkalmazása. A hatvanas években a legelsők között volt, akik Ma
gyarországon a fizikai kutatásban számítógépet alkalmaztak. Egész ku

tatócsoportokat látott el évtizedek során a legkülönfélébb programok
kal a méréskiértékeléstől az elméleti magfizikáig, a publikáció-nyilván
tartástól a hálózati szerverekig. Ő írta azt a programot is, amely az Eöt
vös Társulat hálózati információs rendszerét, a FIZINFO-t működteti, 
sőt halála előtt néhány órával is éppen e rendszer tökéletesítésén dol
gozott.

Munkájában mindig is a tökéletesre törekedett; ebben soha nem tett 
különbséget fontos és kevésbé fontos feladat között. Egyszerűen nem 
tudta elviselni, hogy kezét olyan munka hagyja el, amellyel ő maga 
nem volt megelégedve.

Határtalan nyitottsága tette őt alkalmassá arra, hogy minden tudást 
és pozitív emberi értéket befogadjon. Nemcsak a szűkebb értelemben 
vett fizikában volt otthon, de a csillagászatban, az irodalomban, a társa
dalomtudományokban is. Számára „kétféle kultúra” nem létezett, csak 
egy, amelyről őszintén hitte, hogy egyaránt alkalmas a természet és a 
társadalom problémáinak megoldására.

Mindennél fontosabbnak tartotta, hogy másoknak segítsen, mások
nak önzetlenül ötleteket adjon, a fiatalabbakat tanítsa -  aligha van 
módszer, mely alkalmas arra, hogy kimutassa azt a hatást, melyet kör
nyezetére, tanítványaira gyakorolt. A hatvanas évek elején három éven 
keresztül félállásban az ELTE Atomfizikai Tanszékének adjunktusa volt, 
de az egyetemi előadásokat akkor sem hagyta abba, amikor ez az állás 
formálisan megszűnt. Egy generáció nőtt fel úgy, hogy tőle tanulta, tőle 
leste el a magreakciók elméletét, a valószínűségszámítást, a méréskiér
tékelés numerikus módszereit, a programozás technikáját, vagy éppen 
a magnetohidrodinamikát, amelyből halálát közvetlenül megelőzően is 
tartott egyetemi előadásokat. Kevesen rendelkeznek azzal a képesség
gel, hogy gondolataikat olyan világosan és érthetően tudják másoknak 
átadni, mint azt ő előadásaiban és szemináriumaiban tette.

Emlékét megőrizzük.
(Nagy Dénes Lajos)
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ESEMÉNYEK

WIGNER JENO EMLEKULES
A Magyar Tudományos Akadémia, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 

és a Magyar Nukleáris Társaság 1995. január 23-án az Eötvös-féle nagy 
előadóteremben Wigner Jenő Emlékülést tartott. Az előadótermet zsú
folásig megtöltötték az egész országból összesereglett tisztelők, Kiss 
Dezső társulati elnök köszöntője és Nagy Károly osztályelnök megnyi
tója után Marx György tartott előadást „Háborúk és szimmetriák" cím
mel. Ezt követte Mezei Ferenc előadása, „Reaktorok és anyagtudo
mány”, majd Szatmáry Zoltán előadása „Rezonancia és reaktorbizton

ság” címmel. Utána a nagyszámú hallgatóság Wigner Jenő magyaror
szági látogatásairól megemlékező filmeket nézett meg.

A megemlékezés napján a Fasori Gimnáziumon és az Eötvös Egye
tem Fizikai Épületein fekete zászló, a Wigner Jenő által ültetett balaton
füredi hárson gyászszalag volt.

Princetonban, az egyetemi kápolnában emlékülést tartottak Wigner 
Jenő emlékezetére. Bánlaki György washingtoni nagykövet Horn Gyu
la miniszterelnök nevében koszorút helyezett el Wigner Jenő sírján.

6. NEMZETKÖZI SUGÁRFIZIKAI SZIMPÓZIUM
1994. július 18-22. Rabat, Marokkó

A különböző nemzetközi konferenciáknak ma már -  ha csak a fizika 
különböző területeit tekintjük is -, olyan nagy a száma és ezek közül ör
vendetesen olyan sokan vesznek részt magyar kutatók, hogy mindegyi
kükről képtelenség lenne beszámolni. Tekintve azonban, hogy a szóban 
forgó szimpózium esetében egy olyan nemzetközi egyesületnek (Inter
national Radiation Physics Society) háromévenkénti konferenciájáról van 
szó, amely egyesületnek magyar tagjai is vannak (egyik alelnöke is ma
gyar), talán érdemes néhány szóban megemlékezni róla a Szemlében.

Magának a konferenciának is vannak különben olyan jellegzetessé
gei, amelyek figyelmet érdemelnek. Ismeretesen és érthetően ugyanis a 
nemzetközi konferenciák egyre specializáltabbak lesznek és egyre ki
sebb azoknak a száma, amelyek szélesebb tudományterületet ölelnek 
fel. Sokan azt gondolják, hogy ez utóbbiakra nincs is szükség, ez csak 
időveszteség egy komoly kutató számára. Pedig nem ez az igazság, 
mivel a tudomány fejlődésében mindig nagy szerepe volt a különböző 
területek kölcsönös egymásra hatásának, megtermékenyítésének.

A konferencia széles területet fogott át (amint az egyesület is), érdek
lődési körébe tartozik -  röviden szólva -  az ionizáló sugárzás keletke
zése, kölcsönhatása és alkalmazásai. Ennek megfelelően ezeknek a 
szimpóziumoknak a programjában hagyományosan megjelennek az 
alapvető sugárfizikai folyamatok témái. Ezen a konferencián ilyen volt 
például (meghívott előadók 40 perces előadásaiban) az úgynevezett csa
torna-jelenség kristályok ion-bombázásánál (H. Erramli, G. Blondiaux, 
Orleans) vagy az ion-atom ütközések jelenségei (Berényi D., Debrecen). 
(A proceedingsek különben általában nemzetközi folyóiratokban jelen
nek meg. Általában a Nulear Instruments and Methods-ban, most az In
ternational Journal of Applied Radiation and Isotopes-ban.)

A meghívott előadások öt témakörből kerültek ki. Az alapvető fo
lyamatok témakörében például négy előadás volt. További témakörök

voltak: sugárforrások és detektorok; sugárzás a fizikai alapkutatások
ban; sugárzás más kutatási területeken: orvostudomány, környezet, 
archeológia és földtudományok; sugárzási technológia.

A sok érdekes előadás közül csak néhányat emelnék ki példakép
pen. A gyorsított radioaktív nyalábokról, amelyek a hatvanas évek ne
hézion nyalábjaihoz hasonlóan új utat nyitnak meg a magfizikában R. 
Bimbót (Orsay) tartott új távlatokat nyitó előadást. W.B. Gilboy (Guild
ford) a mikrotomográfia szinkrotron-források által megnyitott új lehető
ségeket mutatta be. Az annyira aktuális nukleáris hulladék transzmutá
cióval történő kezelésének lehetőségeiről C. Girard (Saint-Paul-le- 
Durance), A. Birkhof er (München) pedig a reaktor-biztonság jelenlegi 
helyzetéről beszélt. A konferenciát szervező Nemzetközi Sugárfizikai 
Társaság (IRPS) is valóban nemzetközi, mert tagságában egyaránt van
nak képviselve a legkülönbözőbb országok kutatói (a fejlettek és fejlő
dők), mint a Szimpózium résztvevői között is.

Túlzás nélkül lehet állítani, hogy egyik előadás érdekesebb volt 
mint a másik, nehéz volt kiválasztani közülük a fentebb megemlített 
néhányat. Az előadásokon kívül több mint kétszáz poszter is szerepelt 
a programban, illetve jelent meg a kivonatuk a „Book of Abstracts”-ban. 
Ezek közül kettőt az Izotóp Kutató Intézetből mutattak be (Lakosi Í J .

A szimpóziumnak százhatvan résztvevője' volt, több, közel harminc 
országból. Érdemes megjegyezni, hogy a legfejlettebb országokból 
ugyanúgy voltak résztvevők, mint a legelmaradottabbakból. Ez a terület 
ugyanis művelhető viszonylag egyszerű eszközökkel is, de azokat is 
érdekli, akik szupergyorsítókkal rendelkeznek.

Aki érdeklődik a Társaság (IRPS) iránt, amelynek a tagdíja ha
zánkban jelenleg évi 250, - Ft, forduljon Berényi Déneshez (ATOMKI, 
Debrecen, Pf. 51, 4001).

Berényi Dénes
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DOKUMENTUM

HEISENBERG ÉS AZ ATOMBOMBA
1945 augusztusában a hirosimai bomba ledobása után 

Angliában lehallgatták az őrizetben lévő német atomfizi
kusok beszélgetéseit a Farm Hallban. A Farm Hall doku
mentumok közelmúltbeli közzététele, majd Szudoplatov 
szovjet tábornok visszaemlékezéseinek (Fizikai Szemle 
1994/9) megjelenése után ismét felújultak a viták arról, 
mit tudtak a második világháború alatt az atomfegyver 
fejlesztésén dolgozó országok egymás erőfeszítéseiről, 
eredményeiről. Az egyik sokat vitatott kérdés az, vajon 
személyesen Werner Heisenberg és vezetésével a német 
szakemberek teljes erőbedobással dolgoztak-e a bomba 
létrehozásán vagy lehetőségeik szerint szabotálták azt.

Prof. SÄN D Ó R  R A D Ó
D. Sc. D. Econ. F. R. G. S.

President of the Hungarian Geographical Society 
Co-President of the Hungarian Society for Geodesy and Cartography 

National Office of Lands and Mapping 
1860 Budapest, V., Kossuth Lajos té r 11.

Home: 1022 Budapest, II., Rusztl ú t 9.

Ű r . J é k i  L á s z ló  
i g a z g a t ó h e l y e t t e s  e l v t á r s n a k ,
MTA K ö z p o n ti  F i z i k a i  K u ta tó  I n t é z e t e  
B u d a p e s t

T i s z t e l t  J é k i  E l v t á r s ,

L o n d o n b ó l v i s s z a t é r v e  c s a k  m o s t tudom  á p r i l i s  5 - i  l e v e l é t  meg
v á l a s z o l n i  .

Teller Ede így foglalta össze véleményét a Fizikai Szemle 
1994/9 számában közölt előadásában (359- oldal, kieme
lések az eredetiben): „Azt állítom, Heisenberg nem csak 
mondta Bohrnak: -  *Remélem, nem sikerül, • hanem ko
molyan nem is dolgozott rajta. Ő úgy csinált, mintha 
dolgozott volna. Ő szabotált... A nácik a legjobb emberre 
bízták az atombomba kifejlesztését, és éppen azért, mert 
ő volt a legjobb, és mert ismerte a nácikat, az atombom
bán nem dolgozott igazán.” (Bohr és Heisenberg emlí
tett, félreértésekhez vezető találkozását Marx György 
tárgyalja részleteiben a Szemle ugyanezen számában a 
377. oldalon, Elisabeth könyvét bemutatva.).

Az 1970-es években több kiadásban jelent 
meg Budapesten Radó Sándor földrajztudós 
„Dóra jelenti” című visszaemlékezés kötete. 
Radó 1936 és 44 között Svájcban egy szovjet 
hírszerző egységet vezetett, a szovjet hadse
reg ezredese volt. A háború után a Szovjet
unióban meghurcolták, 1955-től élt Budapes
ten. A hazai térképészet vezető személyisége 
lett, Kossuth- és Állami-díjas. Könyvének 
204. oldalán az alábbiak olvashatók: „Ekkori
ban, körülbelül 1942. július közepén sikerült 
megszereznünk az első értesüléseket arról, 
hogy a németországi laboratóriumokban 
uránmaghasadással kísérleteznek, ami köz
tudomásúan lépcsőfok az atombomba előál
lításához. A Központ vezetősége külön köszö
netét mondott mindazoknak a munkatár
saknak, akik részt vettek a hadászatilag 
rendkívül fontos tudományos híranyag meg
szerzésében. ”

1978-ban, egy a német atomprogramról 
tervezett cikkhez adatokat gyűjtve arra kér
tem Radó professzort, ha lehetséges, részle
tezze az idézett információt. Válaszul az itt 
reprodukált rövid levelet kaptam tőle. Radó 
Sándor véleménye teljesen azonos Teller Edé
ével. Biztosak lehetünk abban, hogy megálla
pításaik nem azonos forrásokból származnak 
s bár ma már nem állapítható meg, Radó mi
re alapozta véleményét, álláspontja minden
képpen a Teller-féle álláspont független meg
erősítésének tekinthető.

közreadja: 
Jéki László

S a jn o s ,  k é r d é s é r e  nem s o k k a l  t ö b b e t  tu d o k  v á l a s z o l n i ,  m in t  a m it 
könyvem ben  m e g ir ta m . Egy s v á j c i  f i z i k u s  k ö z v e t i t é s é v e l  e g y ik  

ö s s z e k ö tö m  m e g tu d ta ,  ho g y  W ern e r H e is e n b e r g  N o b e l - d i  j a s t ,. a v e 
z e t ő  n ém e t a t o m f i z i k u s t  a n á c i  h a tó s á g o k  j ó  s z ó v a l  é s  f e n y e g e té 
s e k k e l  s i e t t e t n i  ig y e k e z n e k  a  m a g h a sa d á s  k a t o n a i  c é l o k r a  v a ló  
f e l h a s z n á l á s á n a k  f e j l e s z t é s é r e ,  ő  a z o n b a n  m in d e n t m e g te s z ,  hogy 
k u t a t á s a i t  l a s s i t s a  é s  n e  j u s s o n  d ö n tő  e re d m é n y e k h e z .

Ez m in d e n , a m it  e r r ő l  a  k é r d é s r ő l  k ö z ö l h e t e k .

B u d a p e s t ,  1 9 7 8 . m á ju s  1 8 .

S z ív é ly e s  ü d v ö z l e t t e l :

/D r .  Radó S á n d o r /
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Eugene Wigi
By W ILLIAM  J. BROAD

Eugene P. Wigner, a physicist who 
made fundamental advances in nu
clear physics and quantum theory 
and helped usher in the atomic age, 
died on Sunday at the Medical Cen
ter in Princeton, N.J. He was 92 and 
lived in Princeton.

The cause was pneumonia, said 
Princeton University, where he 
spent much of his career.

His greatest contribution to sci
ence, for which Dr. Wigner won the 
Nobel Prize in Physics in 1963, was 
his insight into quantum mechanics, 
a cornerstone of modern science 
that looks at the behavior of sub
atomic particles. He discovered a 
way to understand the complex ac
tions of electrons, which circle all 
atomic nuclei in discrete energy 
bands, jumping from one quantum 
level to another.

In pioneering this approach, Dr. 
Wigner became one of the first scien
tists to peer into the subatomic 
realm to see the deep symmetry 
involved in the balance of counter
vailing forces and particles, a per
ception that subsequently emerged 
as one of the guiding principles of 
20th-century physics. Today the sci
entific canon includes Wigner crys
tals, Wigner theorems, Wigner ener
gy and Wigner rules — all tending to 
be expressions of symmetry and or
der.

Dr. Wigner was part of a circle of 
remarkably visionary scientists 
born and educated in Budapest who 
eventually came to the West and

•, 92, Quantum Theorist Who Helped Usher In Atomic Age, Dies

HcrliiMle Koclbl
D r. Eugene P. W igner

transformed the modern world.
In 1939, having glimpsed the possi

b ility  of a nuclear chain reaction, Dr. 
Wigner was one of three prominent 
scientists who persuaded A lbert Ein
stein to alert President Franklin D. 
Roosevelt that an atomic bomb was 
probably feasible and that H itler 
m ight build it  first. Their warning 
led the United States to start the 
Manhattan Project to build the 
atomic bomb.

In 1942, he took a leave from ' 
Princeton University to work at the 
University of Chicago, where he 
made important contributions to the 
bomb effort. He helped perfect the 
world's firs t nuclear reactor, which 
marked the beginning of the nuclear 
era.

In the decades after the war, Dr. 
Wigner became a leader in the de
velopment of nuclear energy as well 
as a staunch anti-communist and 
political conservative. He sought to 
m inimize the potential effects of nu
clear war by urging the construction 
of bomb shelters, in contrast to col
leagues who focused on try ing to 
prevent the bomb's use.

Late in life, he became fascinated 
by the philosophical implications of 
quantum mechanics and what he 
called ‘The unreasonable effective
ness of mathematics”  in describing 
the natural world. The two, he said, 
arc "disturbingly sim ilar.”

Physics, Dr. Wigner once re
marked, "has given us the ab ility  for 
a deeper understanding of nature, 
this leading to a more carefree life

both materially and also spiritual
ly ." But he added that it had also 
"induced some hum ility into our 
thinking by acquainting us with the 
fact that we are not at the center uf 
the universe — that we inhabit one of 
the planets of one of billions of 
stars."

Eugene Paul Wigner was born in 
Budapest on Nov. 17, 1902, as the 
second of three children. His father 
directed a leather factory, and his 
parents put great emphasis on his 
education.

Budapest at the turn of the centu
ry had celebrated schools that pro
duced no fewer than seven of the 
20th-ccntury's leading scientists. In 
addition to Dr. Wigner, they are 
Theodor von Karman, George de He- 
vesy, Michael Polanyi, Leo Szilard, 
John von Neumann and Edward 
Teller. While growing up in Buda
pest, Dr. Wigner befriended Dr. von 
Neumann as Well as others who 
became prominent scientists.

He developed a lifelong hatred of 
communism when revolutionaries 
look over Hungary after World War 
I, forcing his fam ily to flee their city 
temporarily.

Graduating from high school in 
1920, he studied chemical engineer
ing under Dr. Polanyi at the Berlin 
Institute of Technology; he received 
his Ph.D. in 1925 and got an appoint
ment there soon afterward. In Ber
lin, he met some compatriots from 
Hungary, Dr. Teller and Dr. Szilard, 
and formed close friendships with 
them.

Dr. Wigner was soon swept into 
the turmoil of modern physics, 
which was trying to right itself after 
being upended by bizarre new theo
ries like quantum mechanics, which 
seemed akin to magic in some ways. 
In the ordinary .world, an object ei
ther exists or does not. But quantum 
theory provides that something at 
the subatomic level can both exist 
and not exist simultaneously. I t  also 
postulates that some nebulous, 
wavelike states of being assume def
inite form only when they are actual
ly  observed.

Dr. Wigncr’s pioneering ideas on 
group theory and quantum mechan
ics appeared in a series of six papers 
published in 1927 and 1928, when he 
worked at the Institute of Technol
ogy in Berlin. He wrote three of those 
papers with Dr. von Neumann. His 
book, "Group Theory and Its Appli
cation to Atomic Spectra,”  originally 
published in German in 1931, re
mains a scientific classic.

Dr. Wigner came to the United 
Stales in 1930 and took a post at 
Princeton University, where he re
mained, except for short stints else
where, until his retirement in 1971.

In the 1930's, he made major con
tributions to nuclear physics, eluci-

A bold physicist who 
changed science ’s 
perception o f 
subatomic particles.

dating new details of how protons 
and neutrons are bound together in 
atomic nuclei and helping to explain 
how free neutrons can be absorbed 
in nuclei. Such work eventually 
played a role in the effort to create a 
nuclear bomb and a nuclear reactor.

Under the direction of Enrico Fer
mi, Dr. Wigner helped develop many 
of the theoretical methods that 
formed the basis for the world’s first 
controlled chain reaction, which be
gan on a squash court at the Univer
sity of Chicago on Dec. 2, 1942, as a 
neutron counter began clicking wild-
iy-

"Nothing very spectacular had 
happened,”  Dr. Wigner once re
called. "Nevertheless, when the rods 
were pushed back in and the clicking 
died down, we suddenly experienced 
a letdown feeling, for all of us under
stood the language of the counter.

"F o r some time we had known 
that we were about to unlock a gi
ant," he continued. "S till, we could 
not escape an eerie feeling when wc

knew we had actually done it. Wc felt 
as, I presume, everyone feels who 
has done something that he knows 
w ill have very far-reaching conse
quences which he cannot foresee."

Fearful that H itler's scientists 
were making nuclear progress, Dr. 
Wigner threw himself into designing 
reactors for Hanford, Wash., which 
made plutonium for atomic bombs.

As the war's focus shifted to the 
Pacific, he came to feel that Japan 
would surrender without the devas
tation wrought by an atomic bomb 
and signed a petition opposing its 
use.

After the war, Dr. Wigner served 
briefly as the director of research 
and development at the Clinton Lab
oratories in Oak Ridge, Tenn. The 
site, which pioneered new kinds of 
reactors, eventually became known 
as the Oak Ridge National Laborato
ry.

Back at Princeton, he pursued his 
theoretical studies, receiving the No
bel Prize. The range of his contribu
tions was reflected in the citation, 
which honored him for "systemati
cally improving and extending the 
methods of quantum mechanics and 
applying them widely."

From 1964 to 1965, he served as 
director of c iv il defense research at 
Oak Ridge National Laboratory. He 
called such work "one of the most 
essential endeavors in this country."

Dr. Wigner was often outspoken

and went out of his way to laud Dr. 
Teller, an old Hungarian compatriot 
who became vilified in liberal circles 
for his hawkish views. On the occa
sion of Dr. Teller's 80th birthday, Dr. 
Wigner called him a "great man" of 
vast imagination and "one of the 
most thoughtful statesmen of sei-. 
ence.”

Over his long career, Dr. Wigner 
collected many prizes and honors, 
including the National Science Med
al, the Albert Einstein Award and 
the Max Planck Medal of the Ger
man Physical Society. He held hon
orary degrees from Princeton and 26 
other schools.

In 1990, after the fall of Commu
nism in Hungary, Dr. Wigner accept
ed a high prize in that country, the 
Order of the Banner of the Republic 
of Hungary With Rubies. In 1994, he 
was given the country’s highest ac
colade, the Order of Merit, "as an 
acknowledgment of his scientific ca
reer and of his outstanding achieve
ments in the enrichment of universal 
human values."

Dr. Wigner is survived by his wife, 
Eileen Hamilton Wigner of Prince
ton; three children, Erika Zimmer
man of Berlin, David Wigner of 
Paris and Martha Upton of Hudson, 
Ohio; two grandchildren, and two 
sisters.

A memorial service is to be held at 
the Princeton University Chapel at 
1:30 P.M. on Jan. 28.

D r. W igner, second from  left, posing w ith  A lb e rt E instein, in long coat, and other physicists at Princeton.
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AZ ŐS-TÜKÖRSZIMMETRIA NYOMÁBAN
Deutsch Gyula 

Louvain-la-Neuve-i Katolikus Egyetem 
Nukleáris Fizikai Intézete

A szimmetria fogalma a fizikában alapvető szerepet 
játszik. A közelmúltban elhunyt Nobel-díjas, magyar szár
mazású Wigner Jenő professzor szerint a fizika sikere 
abban rejlik, hogy a bennünket körülvevő világ sokrétű 
és komplex folyamatai mélyén felismer néhány viszony
lagosan egyszerű törvényt, és a jelenségek „zavaró” sok
rétűségét az események „történetiségének”, azoknak a 
kezdeti feltételeknek tulajdonítja, amelyek általános 
szempontból többnyire érdektelenek. így például a Föld 
felszínének közelében a gravitációs törvény nagyon egy
szerű, és ismerete számunkra általában kielégítő. Nincs 
szükség arra, hogy mindenki részletesen foglalkozzon 
azzal az egyedi pályával, amelyet Péter vagy Pál kezéből 
adott helyen, adott kezdő sebességgel elrepülő kavics 
bejár. A szimmetriák felfedezése -  Wigner szerint -  
ennek az egyszerűsítési logikának egy újabb lépcsőfoka: 
a szimmetriákban a „törvények törvényeit” találjuk meg, 
azokat az alapelveket, amelyek megmagyarázzák, hogy a 
fizika törvényei miért éppen olyanok, mint amilyenek.

Most az egyik alapvető szimmetriával, a tértükrözési 
szimmetriával fogunk foglalkozni. Ez azt jelenti, hogy 
egyes tárgyakat, illetve folyamatokat nem lehet megkü
lönböztetni a tükörképüktől. Ez a szimmetria nem köve
teli meg azt, hogy minden egyes folyamat valóban azo
nos legyen a tükörképi folyamattal, csak az a fontos, 
hogy egy folyamat és a tükörképe azonos módon leját
szódhassák. Ebből következik, hogy nagy számú folya
mat lejátszódása esetén az eredő eloszlás szimmetrikus 
lesz. Egy adott folyamat esetleges aszimmetriáját a kezde
ti feltételek aszimmetriájának tulajdonítjuk. Ebből követ
kezik, hogy a kiválasztott esetben megfigyelt aszimmetria 
ellenére a folyamat mélyén lévő törvény szimmetriája

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tiszteleti tagsági érmének átvételekor, 
az ELTE Atomfizikai Tanszékén 1994. október 20-án elhangzott előadás. 
Franciából fordította: Sükösd Csaba, BME Nukleáris Technikai Intézet.

megmarad. A matematika nyelvét segítségül hívva ez így 
fogalmazható: a folyamatot leíró Hamilton-operátor az 
r  —» - r  transzformációval szemben invariáns.

A bennünket körülvevő világ nyilvánvalóan aszimmet
rikus: tükörképünk szíve a „rossz oldalon” dobog, mégis 
a dugóhúzót ugyanabban az irányban kell neki becsavar
nia, mint nekünk. Árnyaltabban fogalmazva: a dolgok 
bizonyos része számunkra „természetesebbnek” tűnik, 
mint a tükörképük. S ez fennáll még akkor is, ha hiá
nyoznak olyan nyilvánvalóan aszimmetrikus komponen
sek mint például az írás, vagy a többségében jobbkezes 
emberek kézmozdulatai. Másrészt azonban vannak, akik 
azt állítják, hogy a szimmetriának nemcsak az emberek 
között, hanem még az állatvilágban is van vonzereje. (P.J. 
W atson , R. Thornhill: Fluctuating Asymmetry and Sexu
al Selection -  Trends in Ecology and Evolution 9 (1994) 
21. vagy N. Ang ier : Beauty in the Beasts -  Globe and 
Mail 1994. február 19.).

Kísérletképpen kérdezzék meg ismerőseiket, hogy a 
címlapon látható lépek közül melyiket találják „természe
tesebbnek”: a válaszok aránya valószínűleg erősen el fog 
térni az 50-50 %-tól! (A bal oldali mutatja Rembrandt ere
deti festményét!)

Ezt a „kulturális” aszimmetriát, hasonlóan az élő világ
ban találthoz, Wigner gondolatmenete szerint hagyomá
nyosan a nem tisztázott és kevéssé érdekes kezdeti felté
telekre vezették vissza. A kutatók sokáig meg voltak arról 
győződve, hogy a Természet fizikusok által felfedezett 
törvényeinek a tükrözéssel szemben invariánsaknak kell 
lenniök. Pasteur, aki az élő szervezetek által szintetizált 
glukóz-oldatok optikai aktivitását felfedezte, így véleke
dett: „a homokiralitás az élő és élettelen anyag közötti 
választóvonal”.

Kérdezzék most ismerőseiket az 1. ábra rajzairól, 
amelyek ugyancsak egymás tükörképei és egy ß-reszecs- 
két kibocsátó polarizált radioaktív atommagot ábrázol-
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tükör
1. ábra

nak! Fogadhatnak, hogy a megkérdezettek a baloldali áb
rát ugyanolyan „természetesnek” fogják találni mint a 
jobboldalit.

Az „57-es generáció” legnagyobb meglepetésére a po
larizált 60Co atommagokkal végrehajtott kísérletek azt 
adták, hogy egy ß-röszecske kibocsátásának P(Q) való
színűsége egy P(9) = 1 + a ■ cos 0 típusú eloszlást mutat, 
ahol a ^  0. Egy ilyen eloszlás látható a 2. ábrán. A kibo
csátás valószínűsége különbözik a tükörképétől: a (J -p) 
átlagértéke nem nulla (itt J  a radioaktív atommag spinje 
ésp  pedig a kibocsátott ß-röszecske lendülete). Követke
zésképpen a folyamat Hamilton-operátora nem invariáns 
az r  —> - r  helyettesítéssel („paritás-transzformációval”) 
szemben. Az invariancia hiányát a ß-rdszecskök haladási 
irányra vetített polarizációja is mutatja: a ( ü - p )  átlagér
ték szintén nem nulla. Itt a  a részecske spinjét jelöli.

Az első kísérletek mintegy 10-20 % relatív pontossá
ga elegendő volt ahhoz, hogy csaknem teljes biztonság
gal ki lehessen zárni a gyenge kölcsönhatás tükörszim
metriáját, de a paritássértés mértékének meghatározását 
csak nagyon pontatlanul tette lehetővé. Az elméleti fizi
kusok számára a legegyszerűbb volt egy olyan modell 
kidolgozása, amelyben a paritássértés teljes. A modell, 
amelyet később beillesztettek a modern mértékelméle
tekbe, feltételezte, hogy minden fermion „balkezes” 
állapotában vesz részt a gyenge kölcsönhatásban. Ez azt 
jelenti, hogy abban a határesetben, amikor a sebessé
gük megközelíti a fény sebességét, a spinjük a lendület
tel ellentétes irányba mutat (lásd 3 ábra). Ezeknek a 
fermionoknak a hullámfüggvényéből képezett relati- 
visztikus kovariánsok alapján ezt az esetet a „V-A” 
kombináció jellemzi. A „V+A” kombináció felelne meg 
„jobbkezes” fermionok kibocsátásának. A paritássértés 
teljessége azt jelenti, hogy a két eset közül kizárólag 
csak az egyik (V-A) valósul meg a Természetben. A 
fermionok közötti gyenge kölcsönhatást (például egy 
neutron-proton pár [nukleonok] és egy elektron-neutrí
nó pár [leptonok] között, amelyek egy atommag ß-bom- 
lását okozzák) a nukleonokat összetevő kvarkok és a 
leptonok között történő virtuális gauge-bozon kicseré
lésével szokták leírni. (Ezt a ÍV* bozont a CERN-ben fel 
is fedezték, a tömege 81 GeV/c2). Ebben az esetben a 
kölcsönhatás V -A  jellege azt jelenti, hogy a W -̂t „bal
kezesen” kell csatolni, s ezt a betű mellé írt L (left) in
dexszel jelöljük (4. ábra). A folyamat intenzitása egy

3. ábra

— -*■
P

lendület

részről g3 4-nel arányos, ahol g a WL bozonnak az elemi 
fermionokhoz (kvarkokhoz, illetve leptonokhoz) való 
csatolási állandója, másrészről pedig fordítottan arányos 
a WL bozon teljes energiájának negyedik hatványával 
(q 2 + M^)2-nel. Itt Mw a WL bozon tömege, q pedig a 
lendülete, amely általában sokkal kisebb mint Mw = 
81 GeV/c2. A folyamat /  intenzitása tehát:

Korábban már emlékeztettünk arra, hogy a Természet 
törvényeinek szimmetriájába vetett hit milyen régi és mi
lyen mélyen gyökerezik. Ennek alapján teljesen érthető, 
hogy többen felemelték szavukat a Természet ős-szim- 
metriájának megmentése érdekében, és kísérletet tettek 
arra, hogy a megfigyelt paritássértést is a kezdeti feltéte
lekkel analóg módon magyarázzák. Ezt a gondolatot fo
galmazzák meg az úgynevezett bal-jobb szimmetrikus 
modellek, amelyek feltételezik egy másik gauge-bozon 
(WR) létezését is, amely jobbkezes csatolású (R —> right). 
Ennek is ugyanakkora a csatolási állandója, mint a WL 
bozoné. A folyamat teljes intenzitása tehát a következő 
alakba írható:

I =

ahol Mr a jobbkezes bozon tömege. A csatolás természe
te szerint a kibocsátott neutrínók „balkezes” vagy „jobb
kezes” állapotúak. (Az elméleti fizikusok egyébként meg
állapították, hogy kapcsolat van a neutrínók tömege és a 
gauge-bozonok tömege között, de ezzel itt most mi nem 
foglalkozunk, ez egy másik érdekes történet.) Ezen mo
dellek alapján a megfigyelt paritássértést tehát a két 
bozon eltérő tömegére lehet visszavezetni, nevezetesen 
Mr > Ml. A paritássértés mértéke tehát a két tömeg ará-

4. ábra
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nyától függ: a maximális paritássértést MR —> 1R = 0 ese
tén kapjuk; Mk * °° esetén a paritássértés nem teljes.

(
M,

Ennek a modellnek az egyik nagy vonzereje az, hogy 
visszaállítja a tükörszimmetriát egy olyan környezetben, 
ahol a szóba jövő energiák nagyobbak mint Ml, azaz 
ahol <f »  Mj, M\. Márpedig éppen ez volt a helyzet nem 
sokkal az Ősrobbanás után, amikor a hőmérséklet olyan 
magas volt, hogy k T »  MR&. A tükörszimmetria megsé
rülése tehát az Univerzum lehűlése során következett be 
(emlékeztetve egy ferromágneses anyagban bekövetkező 
szimmetriasérülésre, amikor annak hőmérséklete a Curie- 
pont alá csökken).

Ebből a szempontból a gyenge kölcsönhatás IR jobb
kezes komponensének keresése tulajdonképpen a jobb
kezes bozon Mr tömegének meghatározását jelenti. Ez 
viszont egyúttal megmutatja azt a hőmérsékletet is, 
amelynél a tükrözési szimmetria sérülése létrejött. A hő
mérséklet ismeretében pedig még azt is meg lehet hatá
rozni, hogy ez a folyamat mennyi idővel az Ősrobbanás 
után következett be! Tegyük fel például, hogy valaho
gyan meghatározzuk, hogy a paritássérülés csak 99 %-os. 
Ebben a modellben ez egy 250 GeV/c2 tömegű bozon 
létét jelenti, s következésképpen a paritássérülés kezdő
pontjára körülbelül az ősrobbanás utáni 10_n s adódik. 
Ilyenformán, amikor a maximális paritássértéstől való 
kicsiny eltéréseket próbáljuk megmérni, tulajdonképpen 
a forró Univerzum Ős-szimmetrájának lehűlt világunkban 
is megmaradt apró nyomait keressük.

Lehetne attól tartani, hogy ennek a kutatásnak semmi
lyen kvantitatív kiindulópontja sincs: merre, milyen tarto
mányban várható valamilyen eredmény? Melyik időpilla
natban sérült meg a szimmetria? Mekkora a jobbkezes 
bozon tömege? Valóban, jelenleg semmilyen modell sem 
tud ezekre a kérdésekre választ adni. Mégis, az 1987-es 
szupernóvából származó neutrínók megfigyelése lehető
vé tette annak megállapítását, hogy a robbanás energia- 
mérlegéhez a jobbkezes neutrínók nem járultak hozzá 
jelentős mértékben. Feltételezve, hogy a megfelelő neut
rínók elegendően könnyűek, ennek alapján egy korlátot 
lehet megállapítani a jobbkezes gauge-bozon tömegére, 
mivel ez a bozon ugyanolyan szerepet játszik a neutrí
nóknak a szupernóvában lévő nukleonokkal való köl
csönhatásában, mint az atommagok ß-bomläsäban. így 
Barbieri és Mohapatra kimutatták (Physical Review D39 
(1989) 1229), hogy a jobbkezes bozonnak 450 GeV/c2- 
nél könnyebbnek kell lennie (hacsak nem olyan nagyon 
nehéz, hogy semmilyen remény sincs a megfigyelésére). 
Ez az érték már egy természetes támpontot ad arra vonat
kozólag, hogy milyen tartományban keressünk.

Mielőtt áttérnénk az e célból Louvain-la-Neuve-ben és 
másutt indított kutatások áttekintésére, rámutatunk egy 
elvi ellenvetésre. Amikor a paritássértést a WL és WR bo- 
zonok tömegkülönbségére vezetjük vissza, tulajdonkép
pen csak tovább toljuk az aszimmetria okának felderíté
sét, de nem magyarázzuk meg. Erre az ellenvetésre a 
válasz -  valószínűleg csak ideiglenes válasz -  a részecs

kék (fermionok), és gauge-bozonok tömegének eredeté
re vonatkozó tudásunk jelenlegi hiányosságában rejlik. 
Az ezzel kapcsolatban általában idézett Higgs-féle me
chanizmus nem ad kvantitatív jóslatokat, így -  a jövő 
felfedezéseire várva -  a részecskék és a gauge-bozonok 
tömegét valamilyen kezdeti, illetve határfeltételként kell 
kezeljük. Ezért a gyenge kölcsönhatás „balkezes” domi
nanciája egy kvantitatívan tovább már nem magyarázott 
spontán szimmetriasértésből származik, amelynek oka a 
pillanatnyilag még nem megmagyarázható tömegspektru
mokba rejtőzött el előlünk.

Mielőtt rátérnénk a nukleáris ß-bomläs folyamataiban 
a maximális paritássértéstől való eltérést kutató munkánk 
helyzetének és az ezekhez fűződő reményeink ismerteté
sére, nyugtassuk meg az olvasót, és ejtsünk néhány szót 
arról, hogy milyen bizonytalanságot hozhat be következ
tetéseinkbe a tanulmányozott atommagok szerkezetének 
nem kellő mélységű ismerete. Jól kiválasztott, elegendő
en gyors átmenetek esetén ezek a bizonytalanságok egy
két nagyságrenddel is a kísérleti pontosság alatt marad
nak. Ezért -  megfelelő választás esetén -  egy esetleges 
körülbelül 500 GeV/c2 tömegű jobbkezes bozont a „nuk
leáris bizonytalanság” ellenére is ki lehetne mutatni.

Már említettük azt a két megfigyelhető fizikai mennyi
séget a ß-bomläs során, amelyek a paritássértés felfede
zéséhez vezettek, s amelyek megfelelő pontosságú meg
mérése talán lehetővé tenné a maximális paritássértéstől 
való eltérés meghatározását is. Ezek: a ß-sugarak longitu
dinális polarizációja, illetve a polarizált atommagok által 
történő ß-kibocsätäs aszimmetriája. Ezek „abszolút” típu
sú mérések, azaz pontos méréshez szükség lenne egy- 
egy „etalonra” a ß-polarizäciora, illetve az atommag pola
rizáltsági fokára vonatkozóan. Ennek hiányában nagyon 
nehéz 5 %-nál jobb pontosságot elérni, s ezért ennél ki
sebb eltérést a maximális paritássértéstől nagyon nehéz 
ezen a módon meghatározni. Nem említünk most egyes 
kísérleteket, amelyek előzetesen beharangozott százalé
kos pontosságáról kiderült, hogy sajnos túl optimista 
becsléseken alapultak. Röviden szólunk azonban a sza
bad neutron bomlási aszimmetriájának méréséről, ame
lyet -  a neutronokkal végzett kísérletek általános és ko
moly nehézségei ellenére -  nagyon nagy pontossággal 
megmértek nagyfluxusú kísérleti atomreaktorok mellett. 
Erre a bomlásra a világon elvégzett összes mérés átlagá
nak 1 %-os relatív bizonytalansága van.

Sajnos azonban a neutron bomlásának aszimmetriája 
nemcsak a maximális paritássértéstől való eltéréstől függ, 
hanem a bomlás során a „Fermi” és a „Gamow-Teller” 
amplitúdók arányától is. (Ezek az elektron-neutrínó pár 
singlet, illetve triplet állapotban történő kibocsátását 
szabályozzák, s ezáltal kapcsolatban vannak a WL által 
közvetített kölcsönhatás vektor, illetve axiálvektor jelle
gével is.) E két amplitúdó viszonyát azonban meg lehet 
határozni a neutron bomlási valószínűségének és egyes 
tiszta „Fermi” típusú bomlást mutató atommagok hason
ló paraméterének összehasonlításából. Ezekből a kü
lönböző kísérleti forrásokból levezetett 82 = ( ML /  MR )4 
paraméter értékét mutatja a 5. ábra „neutronénál jelzett 
vonala. (Lásd még az átdolgozott analízist A.S. Carnoy 
és munkatársai -  Journal of Physics G, Nucl. Part. Phys.
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5. ábra

18 (1992) 823.) A 82 = 0 érték, azaz a maximális paritás
sértés 2,5 standard deviációra ki van zárva! Megjegyezzük 
azonban, hogy a legújabb, eddig még nem publikált 
mérések a korábbi értékeknél kisebbet adtak a 82 
középértékére, s ezért a maximális paritássértés kizárása 
ma újra kevésbé biztos.

Hasonló, de még pontosabb információkat adnak a 
müon bomlási aszimmetriáját mérő kísérletek (itt a bom
lás leírása hasonló a nukleonok ß-bomläsänak leírásá
hoz, csak itt még egyszerűbbek a modellek). Az ered
mény -  figyelembe véve a statisztikus és az ismert szisz- 
tematikus hibákat -  ugyancsak a maximális paritássértés
től való eltérésre utal, 2,4 standard deviáción belül. Itt 
kell megjegyezzük, hogy ezekben a mérésekben az 
aszimmetria abszolút értékét mérik, és ezért a szisztema
tikus hibákat esetleg alulbecsülik -  mint ahogy a kísérle
tet végzők maguk is elismerik. Jelenleg folynak az erőfe
szítések a kísérletek még pontosabb és még megbízha
tóbb elvégzésére.

A fentiektől eltérő megközelítést kezdeményeztünk 
egy UCL-KUL-ETH-Wisconsin együttműködésben. Az 
volt az ötletünk, hogy hasonlítsuk össze polarizált atom
magok által a spin irányába, illetve azzal ellentétesen

7. ábra

kibocsátott pozitronok longitudinális polarizációját. Itt 
egy relatív mérésről van szó, amelynél az abszolút méré
seknél jelenlevő szisztematikus hibák kiesnek. Sőt, ez a 
típusú mérés különösen érzékeny a maximális paritássér
téstől való eltérésre. Mint a 6. ábra mutatja, a ß-sugär 
polarizációját olyan irányban mérjük, ahol a domináns 
(balkezes) járulék nagyon kicsi (P~), a mérés kalibráció
ját pedig az ellentétes irányban (P*) mért polarizációval 
végezzük, ahol a balkezes járulék a domináns. Bizonyos 
értelemben tehát egy kettős szűrő alkalmazásáról van 
szó, s ez a mérés érzékenységét nagyon megnöveli. A 
polarizációk aránya a két ellentétes irányban (0°-ra, illet
ve 180°-ra a kibocsátó atommag spinjének irányához ké
pest)

(ß -  PA)  (1 + ß PA)  
(ß + PA)  (1 - ß PA)

(1 + £S2),

ahol

k = 4ß
{£  - P A ß + P A j

Itt ß a kibocsátott pozitron sebességének és a fény 
sebességének viszonya, P a kibocsátó atommag polarizá
ciója, és A pedig a kibocsátás aszimmetriája. (Az PA szor
zatot a kísérlet által megkövetelt viszonylag szerény rela
tív pontossággal meg lehet mérni.) 82 = (Ml ! MRf  a 
keresett mennyiség, amelynek nullától eltérő értéke bizo
nyítaná a jobbkezes áram létezését. Vegyük észre, hogy 
S2 meg van szorozva egy k tényezővel, amely megfelelő
en polarizált (P~ 1) és aszimmetrikus kibocsátást mutató 
atommagok esetén nagyon nagy is lehet! E viselkedés 
illusztrációja céljából a 7. ábrán megmutatjuk a pozitro
nok P* és P~ polarizációjának viselkedését a kibocsátó 
mag P polarizációjának függvényében ß = 0,99 és maxi
mális A aszimmetria esetén két esetben:

a) Ha nincsenek jobbkezes áramok (8 = 0), illetve
b) Ha a jobbkezes áramok intenzitása, 82 = (MI/M R f  

1 % és M„ = 250 GeV/c2.
Látható, hogy körülbelül 80 %-os polarizáció esetén a 

pozitronok polarizációját már elegendő 10 %-os pontos
sággal megmérni ahhoz, hogy az 1 %-os effektust ki le
hessen mutatni. Ezzel szemben a ß-polarizäcios mérések-
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ben legalább 0,5 %-os pontosság lenne szükséges ahhoz, 
hogy egy körülbelül 450 GeV/c2 tömegű bozont ki lehes
sen mutatni. Ezzel el lehetne érni azt a kizárási tarto
mányt, ahol már az SN1987A szupernóvához kapcsolódó 
meggondolások veszik át a szerepet.

Áttekintésünket egy nemrég végrehajtott első ilyen 
típusú kísérlet rövid leírásával fejezzük be. A kísérletet 
Louvain-la-Neuve-ben hajtottuk végre, s eredményei 
megjelentek a Physical Review Letters 70. kötetének 
(1993) 4047. oldalán.

A választott atommag az 107In, ahol az elméleti aszim
metria A = 1, és a spektrum nagyenergiás részén ß = 
0,951. Az alábbi kísérleti elrendezésben 80 %-os polari
záltságot el lehet érni, és a „nukleáris” (szerkezetből adó
dó) bizonytalanságok ennél a pontosságnál még elhanya
golhatóak. A kísérleti összeállítást a 8. ábra mutatja. A 
107In radioaktív atommagokat (felezési idő 32 perc) a 
"alMo(HN,xn)107In atommag-reakcióban állítjuk elő. A ter
mészetes izotóp-összetételű molibdén fóliát 14N4+ ionok
kal bombázzuk, amelyeket 120 MeV energiára gyorsítot
tunk fel a Louvain-la-neuve-i izokrón ciklotronnal. A ke
letkezett radioaktív atommagokat a KUL-ben dolgozó 
fizikus barátaink által készített izotóp-elválasztó egy 
10 mK hőmérsékletű és 1 tesla mágneses mezőben lévő

vas (Fe) fóliába ülteti be (implantálja). A körülbelül 
23 tesla nagyságú belső mágneses mező és az alacsony 
hőmérséklet az implantált ionok körülbelül 80 %-os pola
rizáltságát eredményezi. A bomlás során kibocsátott po
zitronokat energiájuk szerint szétválogatjuk, és egy mág
neses spektrométerrel a ß-polarimöterbe vezetjük. A po
lariméter 9,6 kG mágneses mezőbe helyezett MgO porból 
áll, amelybe beérkező pozitronok jelentős része pozitró- 
niumot képez. Mágneses mezőben a szokásos két állapot 
(F= 1, M= 0) és (F= 0, M = 0) összekeveredik. Az így 
létrejött új állapotok erőssége függ a pozitron spinje és és 
a polariméter mágneses térerősség-vektora által bezárt 
szögtől, s ilymódon a pozitronok polarizációjától. Reális 
kísérleti körülmények között -  a mágneses tér irányának 
megfordításával -  az állapotok populációjában 20-30 %- 
os változást is elő lehet idézni, amely a készülék analizá
lóképességét tekintélyesen megnöveli. Az újonnan létre
jött állapotok relatív populációját annak alapján lehet 
megmérni, hogy a bomlások felezési ideje különböző. A 
polariméterbe beépített detektorokkal meg kell tehát 
figyelni a keletkezés és az elbomlás pillanatát.

Az első, tájékozódó jellegű kísérlet (amelynek fen
tebb megadtuk a publikációs hivatkozását is) megmu
tatta e mérési módszer előnyeit és hátrányait. Pontos
sága még ugyan középszerű, de az eredmények jelez
nek -  ahogyan az a 5. ábrán látható -  egy bizonyos 
eltérést a maximális paritássértéstől. Ennek a kísérlet
nek a következtetéseiben -  mint arra már utaltunk -  
kevesebb a bizonytalan elem, mint a polarizált neutro
nok bomlásának aszimmetriáját kimutató kísérletekben. 
A kísérleteket 1994-ben még nagyobb pontossággal 
megismételtük. Az eredmények publikációja még nem 
történt meg, de itt elmondjuk, hogy a korábbi mérési 
eredményekkel szemben, a megnövelt pontosság elle
nére sem mutatható ki eltérés a teljes paritássértéstől! 
Fontos tehát ezeket a kísérleteket tovább finomítani és 
tovább folytatni, hogy a módszer pontosságában rejlő 
előnyöket maximálisan kihasználhassuk. Ezáltal vagy 
megerősíthetjük a kevésbé bizonyító erejű kísérletek
ben látott anomáliákat, vagy pedig laboratóriumban 
elérhetjük azt a kizárási korlátot, amelyet az SN1987A 
szupernóva szolgáltatott.

Az UCL-KUL-ETH-Wisconsin nemzetközi együttmű
ködésben dolgozó kutatócsoport hasonló méréseket in
dított a svájci Paul-Scherrer Intézetben (Viliingen) 12N 
atommagokon, és tovább finomítja az 107In méréseket 
Louvain-la-Neuve-ben.

FIZIKATANÁRI ANKÉTOK ÉS ESZKÖZKIÁLLÍTÁSOK

A XXXVIII. O r sz á g o s  K ö z é p is k o la i F iz ik a ta n á r i A n k é t é s  E sz
k ö z k iá l l ítá s t  1995. április 3. és 8. között tartják meg Miskolcon.

Az ankét témái:
-  fémfizika, geofizika
-  megemlékezés

Jedlik Ányosról -  száz éve halt meg,
Eötvös Lorándról -  a száz éves ankét elindítója,
Öveges Józsefről -  száz éve született

-  műhelyfoglalkozások, kiállítás.
Az ankét iránt érdeklődők bővebb felvilágosítást, jelentkezési lapot 

a Társulat titkárságán (1371 Budapest, Fő utca 68.) kaphatnak.

A XIX. O r szá g o s  Á lta lá n o s  I sk o la i F iz ik a ta n á r i A n k é t é s  E sz
k ö z k iá l l ítá s t  1995. június 27—29. rendezik meg Szegeden, az MTA 
Szegedi Biológiai Központjában.

Az ankét központi gondolata: a fizika, mint alkalmazott tudomány. 
Ennek jegyében előadások, műhelyek lesznek többek között a modern 
optikáról, a bioenergetikáról, a kvantumeletronikáról, a környezetvéde
lemről stb. Megemlékeznek kiemelkedő eseményekről, nagy egyénisé
gekről -  száz éve született Öveges József. A műhelyeknek a József Atti
la Tudományegyetem és a Szegedi Biológiai Központ ad otthont.

Jelentkezési határidő 1995, március 15., bővebb felvilágosítást, jelent
kezési lapot a Társulat titkárságán (1371 Budapest, Fő utca 68.) adnak.
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ZAJONGO HOMOKDOMBOK ES EGYEB FURCSASÁGOK:
ÚJ FEJLEMÉNYEK A GRANULÁRIS ANYAGOK FIZIKÁJÁBAN

Jánosi Imre 
ELTE Atomfizikai T anszéke

Granuláris anyagokkal nagyon gyakran találkozhatunk 
környezetünkben. Közéjük tartozik minden szemcsés, 
zúzott, őrölt vagy darált gabona, egyéb élelmiszer, építő
anyag, háztartási és ipari alapanyag -  a felsorolást nem is 
érdemes tovább folytatni. A granuláris anyagok szállítása, 
tárolása, ipari felhasználása igen sok fejtörést okozott 
mérnökök generációinak, ugyanis a látszattal szöges el
lentétben ezen anyagok tulajdonságai és viselkedése 
messze nem triviális, néha egészen meglepő. Ennek elle
nére granuláris közegekről jobbára egy szó sem esik még 
az egyetemi szintű fizikaoktatás során sem. Az egyik va
lószínű ok, hogy valójában zavarba ejtően kevés a feltárt 
általános törvényszerűség, a klasszikus mechanika vagy 
hidrodinamika elegáns leírásmódjához hasonló formaliz
mus teljes mértékben hiányzik. Az utóbbi években a gra
nuláris anyagok iránti érdeklődés fizikus körökben is 
megélénkülni látszik. Ez egyrészt a megfelelő teljesítmé
nyű számítógépek tömeges elterjedése miatt következhe
tett be, másrészt ezek a vizsgálatok jól illenek az elmúlt 
két-három évtized egyik legintenzívebben fejlődő kutatá
si irányához, a komplex rendszerekben fellépő kollektív 
viselkedés vizsgálatához. Ebben a cikkben néhány vi
szonylag friss eredmény ismertetésén keresztül szeret
nénk pár szót szólni a szemcsés anyagok alapvető tulaj
donságairól, és arról, hogy hol tart a kapcsolatos jelensé
gek fizikai megértése.

A granuláris anyagok alaptulajdonságai

A granuláris anyagok nagyszámú szilárd szemcséből 
állnak. Ennél pontosabb definíció aligha adható, ugyanis 
például a jellemző szemcseméret néhány mikrontól (fi
nom festékporok), a milliméteres skálán át (homok) a 
méteresig (kőomlások) legalább hat nagyságrendet fog
nak át, nem is beszélve a szemcsék alakjának, anyagá
nak, felületi tulajdonságainak sokféleségéről. Ezt az óriási 
választékot érdemes egy kissé leszűkíteni: a továbbiak
ban általában milliméteres nagyságú, száraz (kohézió
mentes), viszonylag nehéz, elhanyagolható mértékben 
deformálható szemcsékből álló sokaságokról lesz szó, 
mint amilyen a közönséges homok. A homokot sokféle 
hatásnak lehet kitenni (önteni, keverni, rezegtetni, stb.), 
melyeknél a tipikus sebességek alacsonyak, így a klasszi
kus mechanika mozgásegyenletei elvileg teljesen kielégí
tő leírást kellene hogy adjanak. Ezzel szemben már itt az 
elején szeretnénk hangsúlyozni, hogy a szemcsés anya
gok fizikájának felépítése egyáltalán nem pusztán techni
kai probléma, azaz nem arról van szó, hogy a nagyszámú 
mozgásegyenlet megoldásához csupán még nagyobb 
számítógépek lennének szükségesek. Az érdekes jelensé

gek nagy része egyedi szemcsék egyidejű elmozdulásai
ból felépülő kollektív hatásokon alapul, és igazából az 
ilyen kollektív jellemzők megadása, az ezeken alapuló 
formalizmus kiépítése adhatná a kulcsot a megfelelő el
méleti leíráshoz.

A következő néhány pontban a granuláris sokaságok 
legfontosabb tulajdonságait vesszük sorra.

Köztes halmazállapot
Ezen azt értjük, hogy a szemcsés anyagok bizonyos 

körülmények között folyadékként, máskor szilárd anyag
ként viselkednek. A homokot lehet önteni, ekkor folya
dékra jellemzően felveszi az edény alakját, ugyanakkor 
felszíne nem simul ki. A nem túl nedves homokdombok 
alakja egy jól megadható meredekséggel, az úgynevezett 
rézsűszöggel jellemezhető (1. ábra). Ha a dombot sík 
alapon kezdjük el építeni, a rézsűszög értéke fokozato
san növekszik egy ideig, majd beáll egy többé-kevésbé 
stacionárius értékre. Coulomb vezette be 1773-ban a ho
mokrakásokkal kapcsolatos makroszkopikus súrlódás 
fogalmát is. Eszerint egy szemcse a domb oldalán egyen
súlyban marad, amíg a ráható gravitációs erő lejtőmenti 
komponense kisebb mint a merőleges komponens szo
rozva a p = tani* makroszkopikus súrlódási együttható
val. Érdekes, hogy számos próbálkozás ellenére mindez
idáig nem sikerült a szemcsék egyedi jellemzői alapján 
becslést találni a O rézsűszögre vagy a p együtthatóra.

Dilatancia

Reynolds ismerte fel 1885-ben a szorosan pakolt gra
nuláris sokaságok egyik alaptulajdonságát, mely szerint 
mindenféle deformáció csak térfogati növekedésen ke
resztül valósulhat meg. Ez a jelenség egyszerűen szemlél
tethető a 2. ábra alapján: a vázolt nyírás hatására csak 
akkor deformálódik a sokaság, ha a szemcsék egymás 
fölötti átgördüléséhez elegendő szabad térfogat áll ren
delkezésre. Ha a tágulásnak nincs lehetősége, a szemcsés 
sokaság szilárd tömbként viselkedik -  vegyünk kézbe 
például egy csomag vákuumzárt őrölt kávét.

1. ábra. A száraz granuláris anyagokból álló dombok felszíne egy O 
rézsűszöggel jellemezhető.
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2. ábra. Reynolds dilatancia-elvének szemléltetése: a szemcsék egymás 
fölötti átgördüléséhez Ah nagyságú tágulás szükséges.

Atermikus viselkedés
A granuláris anyagok szemcséi makroszkopikus mére

tűek, ezért a termikus gerjesztés nem elegendő kinetikus 
energiájuk befolyásolására, Brown-mozgást nem végez
nek. Ennek az egyszerű ténynek, mint rögtön látni fog
juk, messzemenő következményei vannak. A legfonto
sabb ilyen következmény, hogy egy statikus szoros pako
lásban kialakuló úgynevezett boltívek és hidak stabilak 
maradnak (angolul e jelenség neve arching). A 3■ ábra 
ezt a dolgot szemlélteti egy fotoelasztikus kísérleti össze
állítással [1]. (Ennek során két közeli plexilap közé olyan 
műanyagból készített korongokat pakolnak, melyek nö
vekvő feszültség hatására egyre erősebben forgatják el a 
rajtuk áthaladó, lineárisan polarizált fényt -  ezt polárszű- 
rők segítségével könnyen láthatóvá lehet tenni.) Az ábrán 
jól látszik, hogy az erőhálózat erősen inhomogén, a vilá
gos, nagy terhet hordozó hidak vagy boltívek teljesen 
körbevesznek majdnem tökéletesen erőmentes, sötét 
tartományokat. Ez a szerkezet lokálisan stabil, viszont 
nem „egyértelmű”. Több különböző pakolásnál a kiala
kuló hálózatok részleteikben teljesen eltérőek lehetnek, 
míg makroszkopikusan nem különböztethetőek meg 
egymástól. Valójában a szemcseszám növelésével az 
ugyanazon makroállapotot megvalósító konfigurációk 
száma gyorsan tart a végtelenhez. Az atermikusság miatt 
azonban a molekuláris rendszerekre jellemző önátlagolás 
nem működik, ezért például statisztikus fizikai módsze
rek csak eléggé korlátozottan alkalmazhatóak.

Az atermikusság további érdekes következményei a 
folyadékoktól való karakterisztikus eltérésekben nyilvá
nulnak meg. Nem igaz például Pascal törvénye, azaz egy 
granuláris pakolás belsejében a nyomás egyáltalán nem 
független a felületelem irányításától. A homogén gravitá
ciós térben nyugvó homok belsejében a nyomás amúgy 
is igen érdekesen viselkedik: egy darabig lineárisan nő a 
mélység függvényében (ez a folyadékoknál szokásos 
törvényszerűség), majd egy küszöbérték alatt konstanssá 
válik. Méréssel mutatták ki például azt is, hogy a szoká
sos kúp alakú homokrakásoknál éppen a csúcs alatt, 
ahol a rakás magassága a legnagyobb, az alapszinten 
lokális nyomásminimum alakul ki.

3. ábra. Két dimenziós, fotoelasztikus korongokból álló, felülről meg
terhelt pakolásban kialakuló feszültségi hálózat képe. A világos koron
gokon az intenzitással arányosan sokkal nagyobb a feszültség, mint a 
lényegében erőmentes sötét tartományokon -  a sötét korongok egy 
része kivehető a pakolás összeomlása nélkül.

A szorosan pakolt granuláris anyagokban kialakuló 
boltívek, hidak jelentőségét (együtt a dilatanciával) igen 
látványosan szemlélteti a következő demonstrációs kí
sérlet (4. ábra), amihez csak egy körülbelül 1 literes 
függőleges falú üvegedény (főzőpohár, befőttes üveg 
stb.), ezt megtöltő száraz, tiszta homok és egy darab 
sima farúd (seprűnyél, ásónyél stb.) szükséges. Tegyük 
be az üres edénybe a farudat, és öntsünk mellé száraz 
homokot. Ha megpróbáljuk kihúzni a rudat, nem ütkö
zünk valami nagy ellenállásba, a rúd a laza homokból 
igen könnyen kicsúszik.

Kezdjük el elölről a feltöltést, de most a kihúzás előtt 
az edény falának óvatos kocogtatásával tömörítsük 
össze a homokot. A tömörödés jól követhető a a szabad 
felszín folyamatos süllyedésével (normál homoknál ez a 
süllyedés három-öt százalék körül alakul). Ha ezután 
óvatosan megpróbáljuk kihúzni a rudat, a legtöbb eset
ben az egész edény a homokkal együtt a levegőbe 
emelkedik.

A jelenség a fent említett inhomogén erőhálózat ki
alakulásával magyarázható: a tömörödés során az edény 
fala és a rúd közé befeszülő, egymással érintkező szem
csékből álló ívek rendkívül erős effektiv súrlódást ered
ményeznek. A hidak stabilitását pedig a felettük nyugvó 
homok súlya biztosítja, megakadályozva a szerkezet 
„szétzilálódását”, a dilatancia lehetőségét.

4. ábra. A boltívek, hidak és a dilatancia jelentőségét demonstráló kí
sérlet. (Leírása a szövegben.)

1. 2. 3.
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Számítógépes modellezés

Mint a bevezetőben említettük, a granuláris anyagok 
iránti érdeklődés nem kis részben a megfelelő számító
gépek elterjedése miatt növekedett meg. A komplex 
rendszerek számítógépes szimulációja lassan a fizikán 
belül önálló kutatási módszerré növi ki magát, valahol 
az elméleti és kísérleti fizika között. Számítógépes mód
szerekkel az elméleti hipotéziseket „vegytiszta” módon, 
a kísérleteket megnehezítő számtalan zavaró tényező 
teljes kiküszöbölésével lehet ellenőrizni, valamint pre- 
dikciókat adni. Természetesen az utolsó pont minden 
esetben a kísérleti ellenőrzés, de az összeállítások ter
vezésében, a mérendő mennyiségek kiválasztásában, az 
érdekes paramétertartományok meghatározásában is 
óriási segítséget jelenthet egy megelőző számítógépes 
vizsgálat.

A granuláris anyagok szimulációjának legfejlettebb 
változatai a több évtizedes múlttal rendelkező moleku
láris dinamikai számításokon alapulnak. A molekuláris 
dinamikai vizsgálatok nagy mértékben járultak hozzá 
ahhoz, hogy a nagyszámú atomból álló rendszerek 
makroszkopikus viselkedését mikroszkopikus alapok
ból kiindulva is egyre jobban értjük. Kézenfekvő gon
dolat tehát ezen módszereket a klasszikus mozgás
egyenleteket teljesítő szemcsés sokaságokra is alkal
mazni. Némi nehézséget csak az okoz, hogy az egyedi 
szemcsék egy granuláris sokaságban kizárólag ütközé
seken keresztül hatnak kölcsön, a molekulákra jellem
ző, numerikusán viszonylag jól kezelhető hosszú távú 
potenciálok helyett az ütközések során fellépő erőket 
kell megfelelően modellezni.

Az általános alapfeltevés szerint két gömbszerű ré
szecske ütközési kölcsönhatásba lép egymással, ha kö
zéppontjaik d  távolsága kisebb, mint sugaraik összege:

a  = 1 esetén Hooke-féle ütközési erőről beszélünk. Az Fs 
nyíróirányú erőkomponens egy minimumfeltétel alapján 
adott:

min
m , m ,

- y  v  ,— - — — , n  F
• s  re l _  } n

(4)

Ys, illetve p a csúszási és tapadási súrlódási együtthatót 
jelöli, vre, a relatív sebesség nyíró komponense, melyben 
a szögsebességek is benne értendők. A (4) feltétel lénye
gében azt fejezi ki, hogy a tapadásinál nagyobb súrlódási 
erő nem léphet fel két felület között.

A fenti erők kiszámítása után az impulzuscsere, illet
ve az ütközés utáni sebességek meghatározása a New
ton-féle mozgásegyenletek numerikus integrálásával 
lépésről lépésre történik. Egy ilyen számítás azonban 
csak első látásra tűnik egyszerűnek, megvalósításakor 
számos kihívással kell szembenéznünk. Az egyik ilyen a 
rendkívüli pontosságigény: az ütközési kölcsönhatás 
rövidtávú, ezért a koordináták kis numerikus hibája is 
drasztikusan megváltoztathatja a kontakterőket. Egy 
következő probléma abból adódik, hogy az érdekes 
jelenségek makroszkopikus skálán zajlanak, azaz na
gyon sok szemcse mozgását kellene hosszú ideig nyo
mon követni. A jelenleg hozzáférhető számítógépeken 
általában néhány ezer szemcse molekuláris dinamikai 
szimulációja hajtható végre. A harmadik gond a sűrű 
granuláris sokaságok szimulációjánál jelentkezik, ez 
pedig a teljesen párhuzamos számítás igénye. A világo
sabb érthetőség kedvéért ezt a problémát az 5. ábrán 
szemléltettük. A sűrű granuláris anyagban sok, egyide
jűleg érintkező szemcse lokálisan stabil konfigurációkat 
alkot, mint például egy boltív. Ha most ezt a boltívet 
nem túl magasról leejtjük, az összes szemcse egyidejű,

d < r, + r2. (1)

Ez az egyenlőtlenség fizikailag egy kismértékű ütközési 
deformáció bevezetéseként értelmezhető, amúgy a d = rt + r2 
egzakt egyenlőség numerikusán kezelhetetlen. A fellépő 
/•ütközési erő Fn normális és Fs nyíró komponensre bont
ható:

F = Fn n + Fs~s, (2)

itt n, illetve 7  a szemcsék középpontjait összekötő egye
nes menti, illetve erre merőleges egységvektorokat jelöli. 
Az Fn normális erő nagysága egyrészt azx = r, + r2 -  d 
„átfedésétől függ, másrészt a részecskék ütközési sebes
ségkülönbségének Avn normális komponensétől a követ
kező módon:

Exa - y „ A v n
mt m2 

m, + m2 (3)

Itt E a Young-moduluszt, m, és m2 a szemcsék tömegeit, 
míg yn a csillapítási tényezőt jelöli (ezen keresztül lehet a 
rugalmatlan deformációt bevezetni). Az a  exponens mo
dellfüggő: a  = 2/3 esetén az úgynevezett Hertz-féle, míg

5. ábra. Lokálisan stabil boltív konfiguráció mozgása függőleges irányú 
gravitációs térben. A baloldali eset a valósághoz közelebb álló, teljesen 
párhuzamos számítás eredményét illusztrálja, azaz a boltív megőrzi 
alakját. A jobboldali esetben a soros számítás eredményeképpen a kon
figuráció felbomlik.
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6. ábra. Rugalmatlan korongok egymásra dobálásának minimálmodellje.

egyforma mozgása miatt ez a szerkezet megőrizheti 
alakját, stabilitását. Egy szimuláció során ezt a jelensé
get csak teljesen párhuzamos számítással lehetne követ
ni, azaz minden szemcse mozgását egyidejűleg kellene 
nyomon követni. A szokásos gépek azonban csak a 
soros számítást teszik lehetővé, azaz egyszerre csak egy 
részecske impulzusváltozását lehet kiszámítani -  a teljes 
sokaságra vonatkozó időléptetést szemcséről-szemcsé- 
re haladva lehet csak végrehajtani. Az 5. ábra egy ilyen 
soros számítás eredményét szemlélteti: bármelyik olda
lon kezdjük is az ejtést, a boltív összeomlik.

A molekuláris dinamikai számítások minden nehézség 
és probléma ellenére is szép eredményeket adtak. Sike
rült tisztázni például a vékony csövekben áramló, nem 
túl sűrű granuláris anyag viselkedésének egy csomó rész
letét [2], Kiderült, hogy a kísérletekben megfigyelt sűrű
séghullámok kialakulása két fő anyagjellemzőtől függ: a 
szemcsék ütközési paraméterétől, amely rugalmatlansá
gukat jellemzi (tipikus értéke acélra 0,9, alumíniumra 0,6, 
míg ólomra 0,3 körüli), és a csőfal és a szemcsék közti 
súrlódási együtthatótól [31. A homokdombok felépülését 
[4], a szemcsék alakjának rézsűszöget megváltoztató hatá
sát [51 is tanulmányozták hasonló eszközökkel.

Létezik a szimulációknak egy másik fő iránya is, az 
úgynevezett minimálmodellek tanulmányozása. Ezek 
lényege, hogy a fenti többé-kevésbé teljes leírásban 
olyan sok egyszerűsítést hajtanak végre, hogy a végered
mény csak egy, esetleg két alaptulajdonságban emlékez
tet a valódi granuláris anyagokra. Egy ilyen, gyakran 
használt minimálmodell teljesen rugalmatlan, erősen súr- 
lódó gömbök (illetve két dimenzióban korongok) gravi
tációs térben történő felhalmozódását imitálja a dinami
kai egyenletek nélkül, kizárólag geometriai viszonyokat 
alapul véve. A tipikus relaxációs szabály a 6. ábrán lát
ható: véletlen pozícióból függőleges vonalban „szabadon 
esik” egy részecske, majd egy korábban levált szemcsé
vel ütközve, gördülési és további esési lépéseken keresz
tül „gravitációsan stabil” egyensúlyi helyet keres magá
nak. Az így megtalált egyensúlyi helyzetből aztán egy 
levált részecske már nem mozdul el. A modell egyszerű
ségének ellenére sok segítséget nyújtott a rendezetlen

sokaságok statisztikus geometriai viszonyainak tanulmá
nyozásához [6], bizonyos továbbfejlesztett változatai még 
valódi dinamikai effektusokat is képesek voltak megra
gadni, erről később még lesz szó.

A továbbiakban néhány konkrét mérés, illetve szimu
láció viszonylag friss eredményeinek bemutatásával sze
retnénk példákat mutatni a granuláris anyagok szokatlan 
viselkedésére. A válogatás messze nem óhajtja a teljes
ségnek még a látszatát sem kelteni, inkább csak illusztrál
ni szeretnénk, hogy milyen sok nyitott kérdés vár még 
tisztázásra e területen.

Hang a homokban -  hang a homokból

A fizika számos területén döntő jelentősége van a kü
lönböző gerjesztések tanulmányozásának. Ez érthető is, 
hiszen egy rendszer külső hatásokra adott válaszai szoros 
kapcsolatban állnak annak fundamentális tulajdonságai
val, ezért megértésük egy kielégítő fizikai leíráshoz elen
gedhetetlen.

A granuláris anyagok egyik legfontosabb gerjesztési 
fajtája a rezgetés. Az ipari felhasználás során az ilyen 
anyagok továbbításának egyik leggyakoribb módja kü
lönböző rezgő csatornák alkalmazása, melyekben függő
leges és vízszintes rezgések szuperpozíciója készteti a 
szemcséket adott irányú haladásra. Az ilyen, viszonylag 
nagy amplitúdójú rezgések a kezdetben statikus sokasá
gokban érdekes instabilitásokhoz vezethetnek, mint pél
dául spontán felszíni szimmetriasértések, örvényáramok 
sőt „turbulencia” kialakulása -  [7]-ben egy kitűnő össze
foglalót olvashatunk a kapcsolatos eredményekről. Itt 
csak egy érdekességet emelnénk ki: számos rezgetéssel 
kapcsolatos jelenség bekövetkeztekor kulcsparaméter
nek mutatkozott a részecskék T maximális gyorsulásának 
( r  = A0 co2, ha a rezgés A(t) = A0 sin (tűi) amplitúdó
függésnek tesz eleget) r t. kritikus értéke, amely az észle
lések szerint a szemcsemérettől és egyéb anyagi tulajdon
ságoktól meglepően függetlenül = 1,2 g-nek (azaz 
körülbelül 12 m/s2-nek) adódott. Bár többféle elképzelés 
létezik e küszöbérték magyarázatára, ennek ellenére 
egyik sem teljesen megnyugtató, főleg kvantitatív szem
pontból.

Mi a helyzet a kis amplitúdójú rezgésekkel, amelyek 
nem vezetnek a statikus konfiguráció módosulásához, 
azaz a szemcsék helyzetváltoztatásához? Egy viszonylag 
friss, igen érdekes kísérlet [8] eredményei azt mutatják, 
hogy az ilyen gerjesztésekre adott válasz is sok furcsasá
got rejt magában. A 7. ábra jobb felső sarkában a kísérle
ti elrendezés látható [8]: egy 28x28x15 cm-es, belülről 
vastag hangszigetelő burkolattal ellátott tartályba 0,5 cm 
átmérőjű üveggyöngyöt töltöttek. Egy a tartály falán ke
resztülvezetett merev alumíniumaid, amely egy 7 cm 
átmérőjű tárcsában végződött, vezette be egy külső hang
szóró rezgéseit a közegbe. A rögzített frekvenciájú és 
amplitúdójú külső gerjesztésre adott választ egy precíziós 
gyorsulásmérő detektor rögzítette, amelynek mérete alig 
valamivel volt csak nagyobb, mint egy gyöngyszemé. A 
felső grafikon e detektor által mért maximális gyorsulás-

JÁNOSI IMRE: ZAJONGÓ HOMOKDOMBOK ÉS EGYÉB FURCSASÁGOK 81



7. ábra. Hangterjedés mérése granuláris közegben. A tartályba merített 
detektor által mért maximális gyorsulásértékek időfuggését mutatja a 
felső grafikon, az alsó ilyen jelek teljesítménysűrűség spektrumait 
három rögzített gerjesztés esetén. A frekvencia minden mérésnél 4 kHz 
volt. A felső grafikonnál a forrás maximális gyorsulása 1,4 g, az alsónál 
a három görbe esetén 4,5 g, 1,4 g, illetve 0,35 g (felülről lefelé).

értékek időfüggését mutatja (a gerjesztési gyorsulás 
1,4 g-n volt rögzítve 4 kHz-es frekvencia mellett). Első 
látásra is meglepő, hogy a vett jel milyen erősen fluktuál, 
azt hihetnénk, hogy a szemcsék a tartályban össze-vissza 
vándorolnak. De ha megnézzük a gerjesztési amplitúdó 
nagyságát, amely kevesebb mint 20 nm (!), azonnal nyil
vánvalóvá válik, hogy itt valóban mikroszkopikus szintű 
átrendeződésekről lehet csak szó. Az alsó grafikon a 
detektor jelének teljesítménysűrűség spektrumát mutatja 
(ez a Fourier-amplitúdók négyzetösszegével arányos 
mennyiség), kettős logaritmikus skálán. A jól látható hat
ványfüggvény jelleg azt sugallja, hogy a mért fluktuációk 
hosszú távon korreláltak, azaz a rendszer hosszú távú 
memóriával rendelkezik.

Nem kevésbé meglepő a hangterjedés sebességének 
mért értéke sem: c =280±30 m/s. Ez igen közel áll a leve
gőéhez (~ 300 m/s), de távol van az üveg belsejében 
mérhetőtől ( -  4000 m/s). Az első ötlet azt sugallja, hogy 
ez az érték nem is a granuláris közegre jellemző, hanem 
a rezgést valójában a gyöngyök közti levegő közvetíti. 
Azonban a vákuumban és héliumgázban megismételt 
mérések minden kétséget kizáróan bizonyították, hogy a 
hang nem a szemcsék közti közegben, hanem a statikus 
pakolás által meghatározott kontaktushálózaton keresztül 
terjed.

Igen érdekes a detektor által mért gyorsulás frekven
ciafüggése is. A 8. ábrán ilyen válaszfüggvények lát
hatóak [8], pontosabban a függőleges tengelyen az 
r|(v) = Ad(v) /A^v )  mennyiség lett feltüntetve, ahol v 
a frekvencia, Ad, illetve As a detektor és a forrás maxi
mális gyorsulása. Ez utóbbit igen alacsony értéken rög
zítették, ami nem váltott ki a 7. ábrához hasonló jelen
tős fluktuációkat, legalábbis az egy adott frekvencián

történő mérési idő alatt. A válaszfüggvény lefutása ter
mészetesen nem érthető, de az biztos, hogy a hangot 
továbbító kontakthálózat szerkezete tükröződik benne. 
A felső grafikonon a két görbe egy változatlan elrende
ződés melletti megismételt méréshez tartozik: a repro
dukció majdnem tökéletes. Ezt kell összevetni az alsó 
grafikon görbéjével, amelyet a gyöngyök pakolásának 
kismértékű perturbációja után rögzítettek, szemmel 
láthatóak a jelentős eltérések.

Egy további figyelemre méltó észlelése a fenti kísérlet
sorozatnak, hogy a hangterjedés tulajdonságai elképesztő 
mértékben függenek a hőmérséklettől. A nagyon kis 
amplitúdójú méréseknél derült ki, hogy a granuláris 
közeg belsejében mért 0,04 K hőmérsékletváltozás a de
tektor által észlelt amplitúdó egy hármas faktorral történő 
változásához is vezethet, méghozzá reverzibilis módon. 
Ez ismét csak azt mutatja, hogy bár a globális szerkezet 
statikus (atermikus), a kontaktushálózat tulajdonságai, 
szerkezete, a feszültségek eloszlása nagymértékben függ 
mikroszkopikus részletektől, anyagi jellemzőktől.

A granuláris anyag azonban nem csak vezetni képes a 
hangot, hanem maga is hangforrássá válhat. Ezt 1500 
évre visszamenőleg dokumentált számos észlelés tá
masztja alá. Bátor utazók beszámolóiból értesülhetett 
először a nagyvilág arról, hogy a sivatagokban előfordul
nak olyan homokdombok, amelyek enyhe légmozgások 
hatására hihetetlen erejű zajt hallatnak. A hanghatás leg
inkább néhány millió darázs zümmögéséhez hasonló, 
néha egy lökhajtásos repülőgép leszállása során tapasz
talható zaj erősségét is eléri. Bár e jelenség megértése is 
távol áll a teljestől, bizonyos új adatok a zajongó homok
dombokkal kapcsolatban reményt adhatnak a közeli 
megfejtésre [91. Kiderült, hogy a zajongó homokdombok 
rendkívül tiszta, pormentes homokszemcsékből állnak. 
Minthogy a mikroszkopikus szemcsék, melyek egymáson 
gördülve „mikrocsapágyazást” biztosítanak a mozgó ho
moknak, teljesen hiányoznak, így a tapadási súrlódás az 
ilyen rakásokban anomálisan magas érték lehet. Valószí
nűleg a zajongó dombok felszínén nem egyedi szemcsék 
gördülnek le a szélfűjás hatására, hanem összetapadt 
szemekből álló nagyobb egységek, klaszterek, melyek 
bizonyos feltételek teljesülése esetén olyan rezgési min
tázatot hozhatnak létre, amely az észlelt hanghatásokat 
eredményezi.

8. ábra. A forrástól 6 cm távolságra helyezett detektor frekvencia vá
laszfüggvénye. A felső grafikonon egy adott pakoláshoz tartozó megis
mételt mérés görbéi láthatóak kissé elcsúsztatva egymástól, míg alul 
ugyanez a mérés, a gyöngyök kismértékű perturbációja után.
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A szélfújta dűnék kialakulásáról

Ha már a sivatagi domboknál tartunk, érdemes elgon
dolkodnunk azon, mi lehet az oka az ilyen formációkban 
mutatkozó meglepő szabályosságnak. A tengerparti né
hány centiméteres homokfodroktól kezdve, a dűnék mé
teres hullámain keresztül, a sivatagok több tíz méteres 
dombjaiig széles skálájú szabályos mintázatok figyelhe
tők meg, melyekben a közös az, hogy homokból alakítja 
ki őket a szél. Ezek felépülése, a karakterisztikus méretek 
spontán kiválasztódása, különböző paraméterektől való 
függése több évtizede kutatott témák, de akad még bő
ven tennivaló.

A szél hatására kialakuló homokmozgás három elemi 
folyamatát azonosították: egy szemcse tud a felszínen 
gördülni, tud nagyokat „ugrani” több-kevesebb időt tölt
ve a levegőben, illetve tud repülni rendkívüli távolságo
kat (ha a szél elegendően erős). A homokdűnék kialakí
tásában valószínűleg az első kettő folyamat (azaz a gör- 
dülés és az ugrálás) játszhatja a döntő szerepet, legalább
is erre utalnak egy friss számítógépes szimuláció érdekes 
eredményei [10], A modell maga erősen különbözik a ko
rábban említett molekuláris dinamikai számításoktól, in
kább az úgynevezett „coupled map lattice” (CML) család
ba tartozik (hosszas töprengés ellenére sem találtam 
megfelelő fordítást, de mint rögtön kiderül, a lényeg igen 
egyszerű).

Terítsünk a homok felszínére egy diszkrét koordináta
hálót, és kövessük a homok h(x,y)  magasságának idő
beli változását a rácspontokon. Ez a szél elképzelt hatásá
ra csökkenhet egy g értékkel, azaz egy g nagyságú szem
cse elgördülhet egy szomszédos rácspontra, vagy elugor- 
hat mondjuk L távolságra, megnövelve a homok magas
ságát q értékkel az érkezési helyen. Az L ugrási távolság 
megadása rejti magában az igazi bonyodalmakat, minden 
apró részlet figyelembe vételével reménytelenül elbonyo
lódik. A legegyszerűbb feltevés szerint ez a távolság a 
homokszem indulási magasságával egyenesen arányos:

L [ h(x, jO ] = L0 + bh(x,y) ,  (5 )

ahol Z0 a szél erejét kifejező paraméter, b empirikus 
konstans. A legfontosabb elhanyagolás ebben a képben 
az, hogy ha egy szemcse a domb szél felőli oldalán elég 
alacsonyról indul, akkor nagy valószínűséggel egy kicsit 
magasabban ugyan, de ugyanebbe a domboldalba ütkö
zik nagyobb ugrás helyett. Ezt a meggondolást is elég 
egyszerű beépíteni a modellbe egy gradiensfeltételen 
keresztül:

Z [Vh(x, y)] = Z0 -  fotanhfVh(x, jú ] . (6)

Eszerint egy szemcse csak a domb szél felőli oldalának 
teteje tájáról ugrik jelentős távolságra. A további részletek 
mellőzésével megemlítjük még, hogy a homokszemek 
gördülése egy irányított diffúziószerű folyamatként épül 
be a modellbe, annak figyelembe vételével, hogy gördü- 
lés a gravitáció hatására is végbemehet, ha egy ugró 
szemcse a domb szélellenes oldalának elég meredek sza
kaszán landol.
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9. ábra. Szabályos mintázatok felülnézete szélfújta homok szimuláció
jában. A szürkeségi szintek a magasságot reprezentálják. A bal oldali 
képen az (5), míg jobbra a (6) modell szerinti számítás eredménye lát
ható. A „szél” mindkét esetben balról jobbra „fúj”.

A szimulációk eredménye a 9 . ábrán látható. A bal 
oldali képen az (5) modellben kialakuló, kis magasságú 
fodrok szabályos hullámait figyelhetjük meg. Minden 
számítást zajszerű kezdőfeltételből indítottak, azaz a 
rácspontokon a h(x,y)  kezdő magasságok véletlensze
rűen lettek megadva. Kiderült, hogy a szélerősséget 
reprezentáló Z0 paramétertől a fodrok jellemző hullám
hossza lineárisan függ, de egy küszöbérték alatt egyálta
lán nem figyelhető meg mintázatképződés. A (6) mo
dellben bevezetett „finomítás” hatására jóval nagyobb 
magasságú dűnesorok épültek fel, ezt láthatjuk a jobb 
oldali képen. Megjegyzendő azért, hogy ez utóbbi vál
tozatban a paraméterektől való függés nem olyan szisz- 
tematikus, mint az egyszerűbb modellben, a képen lát
ható mintázat észleléséhez némi szerencsére is volt 
szükségük a kísérletezőknek.

A szegregáció jelenségének ezer arca

Aki egyszer is fogott lapátot a kezében (és egy darabig 
szorgalmasan forgatta), bizonyára észrevette, hogy a 
homok vagy sóderrakás aljára gyűlnek össze a nagyobb 
szemcsék, rögök, míg a tetején sokkal finomabb méret
eloszlású csúcs nődögéi. Ez a jelenség nem más, mint a 
méret szerinti spontán elkülönülés, a szegregáció. Azt 
hihetnénk, hogy például kétféle méretű, vagy fajsúlyú 
szemcsékből álló keverék homogenizálásához a legcél
szerűbb módszer egy jó erős összerázás, vagy esetleg egy 
forgó dobban történő alapos átforgatás. A témával foglal
kozó mérnökök azonban már a század elejétől kezdve jól 
tudják, hogy éppen ellenkezőleg: a granuláris keverékek 
szinte minden behatásra szegregációval válaszolnak, azaz 
a különböző tulajdonságú komponensek elkülönülnek, 
eltérő térrészben gyűlnek össze. A probléma technológiai 
jelentősége mellett természetesen fizikai érdekességek
ben is bővelkedik, nem csoda hát, hogy ügyes kísérlete
zők és elméletibb érdeklődésű szakemberek figyelme is a 
szegregáció megértésére irányult.

Nézzük először a homoklapátolás esetét. Viszonylag 
nagyskálájú, három dimenziós szimulációk [11] során 
sikerült megérteni a méretszegregációban szerepet játszó 
geometriai faktorok szerepét (10. ábra). Az alkalmazott 
pakolási eljárás a cikk első részében említett minimálmo- 
dellekhez tartozik, rugalmatlan gömbök a domb oldalán 
legördülve gravitációsan stabil egyensúlyi pozíciót keres-
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10. ábra. 40206 szemcséből álló háromdimenziós pakolás eredménye. 
Balra két függőleges, jobbra három vízszintes metszet látható. Az 1 %-nyi 
nagyobb szemcse sugara négyszer nagyobb, mint a maradéké.

nek maguknak. A méret szerinti elkülönüléshez végül is 
az vezet, hogy a nagyobb gömbök sokkal simábbnak 
„látják” a túlnyomórészt kisebb szemcsékből álló durva 
felszínt, ezért átlagosan sokkal nagyobb gördülési utat 
kell megtenniük a lejtőn lefelé, míg egyensúlyi helyet 
találnak maguknak. Hasonló szegregáció akkor is leját
szódik, ha a keveréket egy tartály közepébe töltik -  
ekkor a nagyobb szemcsék a tartály fala mentén helyez
kednek el nagyobb valószínűséggel. Még egy lényeges 
dolog: ebben a modellben nincsen kritikus méretarány, 
azaz infinitezimálisan kicsi méretbeli különbség is eltérő 
parciális sűrűségprofilhoz vezet elegendően nagy rend
szerméret esetén.

Ha egy tartályba töltjük az eltérő méretű szemcsékből 
álló keveréket, és függőleges irányban elkezdjük az 
edényt rázogatni, a nagyobb szemcsék fokozatosan a 
rakás tetejére emelkednek. Ezt néha „brazil-dió effektus
nak” nevezik (ez jókedélyű amerikai fizikusoktól szárma
zik, akik szerint a boltban vásárolt müzlinek mindig a 
tetején található meg a legnagyobb méretű összetevő, a 
brazil-dió). A vertikális rezgések által kiváltott szegregá
ciónak kísérletek és szimulációk alapján két alapvető 
mechanizmusát is azonosították [12]. A 11. ábrán ezeket 
illusztráltuk. Az egyik egy lokális mechanizmus: a rezgési 
ciklusok megfelelő szakaszában a keverék szemcséi eltá
volodnak egymástól, ekkor a nagy szemcsék alatt kiala
kuló üreg fala beomolhat, ami a nagy szemcse fokozatos 
emelkedéséhez vezet. A másik mechanizmus globális, 
kialakításában döntő szerepe van az edény fala és a 
szemcsék közt fellépő súrlódásnak. A fal melletti réteg a 
súrlódás miatt nem lazul fel annyira, mint az edény köze
pén elhelyezkedő pakolás, ami egy globális konvektiv 
áramláshoz vezet. A fal mentén lefelé, az edény közepén 
felfelé mozognak a szemcsék, és ez az áramlás emeli a 
felszínre a nagyobb méretűeket. Míg azonban a felszínt 
elérő kisebb szemcsék vándorlásukat folytatva kisodród
nak az edény falához, és megkezdik a fal menti süllye
dést, a nagyobb szemcsék a felszínen maradnak. Ennek 
oka az előzőleg említett geometriai viszonyokban rejlik: a 
nagy szemcsék számára a felszín nem elég durva, azaz 
nincsenek benne akkora üregek, amikben csapdába ke
rülve elkezdhetnének a keverékbe merülni. A dombok 
oldalán megfigyelhető szegregációval szemben azonban

11. ábra. Vertikális rezgések hatására bekövetkező szegregáció két 
alapmechanizmusa: a nagy szemcse alatti üreg feltöltődik (balra), illet
ve konvektiv áramlás emeli fel a nagyobb szemcséket.

úgy tűnik, a rezgési szegregációnál létezik kritikus méret
arány. Szimulációk alapján ez 2,8 körüli érték lehet, azaz 
ha a nagy szemcsék mérete a kicsikhez viszonyítva ennél 
kisebb, nem válnak ki a keverék tetejére.

Igen érdekes jelenségeket lehet megfigyelni forgó do
bokban is. Egy vízszintes tengelyű, henger alakú tartály
ba töltött keverék néhány fordulat után úgy szegregáló- 
dik, hogy a kisebb szemcsék a pakolás közepe táján, a 
faltól eltávolodva besűrűsödnek, míg a nagyobbak in
kább a töltet felszínén és a dob fala mellett tartózkodnak 
szívesebben (radiális szegregáció) (12. ábra). Tovább 
folytatva a keverést, ez a radiális szegregáció eltűnhet, és 
helyette kialakulhat a tengelymenti szegregáció: ekkor a 
különböző méretű szemcsék elkülönült, a forgástengely
re merőleges, belül majdnem homogén sávokba rende
ződnek. A kétdimenziós radiális szegregáció sok részlete 
elég jól ismert szimulációk alapján [131. A számítások egy 
módosított minimálmodellen zajlottak, melyben rugal
matlan korongok kezdetben homogén keveréke volt a 
kiindulás. A kezdeti „betöltés” a cikk elején közölt levá- 
lasztási szabály szerint történt, azaz a korongok gravitáci
ós egyensúlyt kerestek maguknak. Ezután az egész keve
rék egy elemi elforgatása után a leválasztás újra megtör
tént, méghozzá oly módon, hogy a szemcsék függőleges 
magasságuknak megfelelően kerültek sorra: először a 
legalsó, majd sorra a magasabban elhelyezkedők. Ezen 
lépések sokszori megismétlése után a szegregáció szépen 
bekövetkezett a modellben is (12. ábra). A kiderített 
alapmechanizmus szintén geometriai eredetűnek adó
dott. A dob esetében a szabad felszín játssza a döntő sze
repet, a pakolás belsejében a szemcsék lényegében 
merev forgást végeznek. A felszín szinte kizárólag na
gyobb méretű korongokból áll, amit most a kisebbek 
„látnak” túl durvának, azaz nagyon hamar, a lejtő vége 
előtt nagy valószínűséggel találnak egy elég nagy üreget, 
amelyben csapdába esve elindulnak a pakolás belseje

12. ábra. Radiális szegregáció kétdimenziós forgó dobban: balra egy 
kísérleti, jobbra egy szimulációs eredmény látható.
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felé. A szimulációs eredmények szerint ebben az esetben 
sincs kritikus méretarány, egy elég nagy dobban még a 
csekély mértékben eltérő szemcsék is elkülönülnek.

Szegregáció nem csak eltérő méretű szemcsékből álló 
keverékekben tapasztalható, hanem szinte mindenféle 
különbség hasonló jelenségekhez vezet. Tapasztaltak 
már sűrűség, alak, felületi súrlódási tényező eltérése 
miatt bekövetkező elkülönülést is. Az említett rezgési és 
keverési szegregáció mellett talán az egyik leglényege
sebb, természetben is lejátszódó folyamat a szélfújás által 
kiváltott „rostálás”. Az előző szakaszban leírt egyszerű 
modell alapján könnyű elképzelnünk, hogy egy adott 
erősségű szél a különböző súlyú homokszemeket más és 
más karakterisztikus távolságra tudja ugratni, vagy repíte
ni. Ezért aztán a nagy homoksivatagokban elvétve talál
hatóak csak nagyobb kavicsok, és a homokszemek mé
reteloszlásában karakterisztikus maximumok találhatóak. 
Elképzelhető, hogy a zajongó homokdombok kialakítá
sában döntő szerepe lehetett egy adott erősségű szélnek

is: az apróbb porszemeket messzire repítve halmozta fel 
a hangadásra képes speciális méretű szemcsék millióit -  
nem csekély izgalmat okozva ezzel az ijedősebb sivatagi 
vándoroknak.
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A WIGNER-FÉLE TÉRGÖRBÜLET-MÉRÉS ÉS 
A KÁROLYHÁZY-MODELL Diósi Lajos, Lukács Béla 

KFKI RMKI

„Ma m ég n em  lé tez ik  közös elm élet, a m e ly  m in d  a z  
á lta lá n o s  rela tiv itáselm életet, m in d  a  kvan tu m elm élete t 
le írn á . E z  n éze tem  s ze r in t a  je len  f iz ik a  legkom olyabb  
p ro b lém á ja . A z  á lta lá n o s  re la tiv itáse lm élet a la p m e n n y i
sége a  m etriku s tenzor. E te n zo r  v iszo n ya  a  k va n tu m m e
c h a n ik á h o z  m ég rejté lyeket ta r ta lm a z. A z  á lta lá n o s re la 
tiv itá selm éle t a  m akroszkop iku s je len ségeket írja  le, a  
k va n tu m m ech a n ik a  p e d ig  a  m ikrojelenségekről a d  s z á 
mot, és e z  a  kettősség n a g yo n  különös. . . .Mi  m akroszko 
p iku s, és hol va n  a  két je len ség  k ö z t a z  á tm enet?  Jó vo lna  
m egalko tn i egy o lyan  elm életet, am elyben  m in d k ét je le n 
ségkör b en n e  fog la lta tik . ” Ezek W igner J en ő  1987-ben 
Budapesten mondott szavai [1], mutatják a téma központi 
helyét korunk természettudományában.

20 éve jelent meg K á ro lyh á zy  Frigyes dolgozata a Ma
gyar Fizikai Folyóiratban, melyben összefoglalta a kvan
tummechanika makroszkopikus testekre való kiterjeszté
sének elméleti problémáit. Korábbi, még a North Caroli
na Egyetemen született ötlete és a javasolt elmélet 20 éve 
az érzékeny hazai tudományos közélet elismerését meg
kapta. A 80-as évek derekáig tartó nemzetközi érdekte
lenség megtörtével ma már kiterjedt irodalma van annak 
az elképzelésnek, hogy a makroszkopikus testek hullám- 
függvényére alapvető hatással lehetnek a kvantumos 
téridő fluktuációi. Nem von le Károlyházy akkori érde
méből, hogy az általa javasolt részletes modell az utóbbi 
években kritika alá került, és újabb munkák is nemzetkö
zi elismerést nyertek.

A Károlyházy-féle (K-) modellban [2, 31 a téridő [4] 
közelítőleg sík (látjuk majd, hogy e közelséget nehéz

kvantitatívan pontosan definiálni), rajta azonban kis gör
bületi fluktuációk természetes bizonytalanságot okoznak 
két esemény közt -  inerciális órával mért -  T  időtartam 
mérésében. A K-modell szerint e bizonytalanság kvantu
mos eredetű, és javasolt értéke:

AT =
í  i.

\ CJ

r l/3 (1)

ahol K egy 1 nagyságrendű számállandó, amely a modell 
mögött álló, még részleteiben nem ismeretes elmélettől 
függ, A pedig a Planck-hossz:

A = h  g
V /3

10 -33

vagyis a G  Newton-féle gravitációs állandóból, a h  hatás
kvantumból és a c fénysebességből képzett hossz. Az (1) 
képlet valóban csak univerzális állandókat tartalmaz, tehát 
(amennyiben a modell helyes) univerzális alsó korlátot ad 
bármely időtartam megmérésekor, bármilyen eszközzel 
történjék is az. A K-modell eddigi összes fellelhető publi
kált változatában e z  a képlet adja az időtartam fluktuáció
ját, és így a modell differen tia  sp ec ificá fin zk  tekinthető.

Még 1989-ben kimutattuk [5], hogy az (1) képlet túlbe
csüli a téridő bizonytalanságát, hiszen a levezetés egyet
len kitüntetett világvonalra érvényes valamely c T átmérő
jű világcsövön belül, és az ezen tartományon belüli pár
huzamos világvonalak bizonytalansága is a kiválasztott 
világvonalra lett vetítve. Megfigyelésünket évekkel ké-
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sőbb kvantitatívan igazoltuk [6, 7]. Kimutattuk, hogy a K- 
modell nem „kis fluktuációk”-at rendel a téridőhöz, ha
nem kozmológiai skálájúakat [6] (lásd még [8]). Egy Wig- 
ner Jenőtől [91 származó tétel segítségével a bizonyítást 
most oly mértékben sikerült leegyszerűsítenünk [10], 
hogy az a K-modell valamennyi eddig publikált változa
tára [2, 3, 11-191 kétség kívül alkalmazható. Utóbbit azért 
hangsúlyozzuk, mert az első kritikák [5-8] óta eltelt idő
ben a K-modellen Frenkel és Károlyházy bizonyos tech
nikai, interpretációs változtatásokat hajtottak végre (lásd 
például [15, 17, 18]).

Mármost, a K-modell feltételezése szerint a téridő 
majdnem sík, csak kis görbületi fluktuációk lépnek fel 
éppen az (1) formulával összhangban. Wigner Jenő [9] 
egyszerű módszert mutat arra, hogyan lehet egy téridő
tartomány átlaggörbületét meghatározni kizárólag időtar
tamok kombinációjából. Alkalmazzuk esetünkre! Helyez
zünk el egy, a sík átlagtéridőben nyugvó órát és tőle vala
mely 1/2 távolságban egy nyugvó tükröt.1 Bocsásson ki 
az óra egy fényjelet és azt a tükör verje vissza. Az óra 
regisztrálja a kibocsátás és visszaérkezés között eltelt 7] 
időt, majd rögtön ismételje meg még kétszer ugyanezt az 
experimentumot: ezek eredményét jelölje T2 és 7). Wig
ner szerint az érintett téridő-tartományban az átlagos gör
bületet az alábbi képlet adja:

11 c
Tt -  2 T2 + T}

T22

(2)

Határozzuk meg, mekkora a görbület Ag kvantumos 
határozatlansága. Emlékeztetünk arra, hogy a K-modell 
alapfeltevése szerint ez nem lehet „nagy”, hiszen a téridő 
„majdnem sík”. Mindhárom Tt (í=  1, 2, 3) időtartam vár
ható értéke természetesen egyformán l/c. Kvantumos 
határozatlanságuk is megegyezik, ez éppen az (1) határo
zatlanság, amely a K-modell alapvetése szerint minden, 
az óra által mért időtartamot terhel:

A jobboldalon az ominózus 7] -  2 7) + kombináció 
kvantumos határozatlansága áll. Ezt (illetve négyzetének 
várható értékét) a K-modell minden verziójában alapvető 
(1) formula alapján számoljuk ki. Az eredmény:

A g = Kv/15 -  6 x 22/3 + 32/3 1
l

r * W3 A

V y
(5)

Mármost az a kérdés, hogy a kapott fluktuáló téridő
görbület kicsi-e, vagy nem. A kérdés fontos, mert a mo
dell mindenképpen csak az első közelítését képezi egy 
teljesebb elméletnek, és nagy görbületek esetén nem 
lenne várható, hogy az első közelítés akárcsak közelítő
leg is helyes.

Két probléma lép fel. Az első abban áll, hogy a modell 
számos jóslata divergál. Most éppen azt látjuk, hogy az / 
átmérőjű tartományokon vett Wigner-féle átlaggörbület 
(5) szórása tart végtelenhez, ha a tartomány méretét 
egyre kisebbre vesszük. Ezért a fluktuációs spektrum 
rövidhullámú részén egy X levágási hossznak kell fellép
nie. Ez egy bizonyos fokig ellentmond a gyakori véleke
désnek, hogy a K-modell „nem tartalmaz szabad paramé
tert”. A vélekedés alapja a K-modell megfogalmazása, 
mely szerint a levágási hossz 10"13 cm táján képzelendő 
el, ahol pontos értéke makroszkopikus testekre ható 
mozgatóerő szempontjából már érdektelen.

A második probléma elvi jellegű. Mivel a Minkowski- 
téridő görbülete 0, nincs egy „természetes skála”, amely- 
lyel a kapott (5) görbületi fluktuációt összevethetnők. 
Ezen csak úgy segíthetünk, ha a görbületi fluktuációból 
sikerül valamely közvetlen fizikai jelentésű mennyiség 
fluktuációját kiszámolnunk, amelynek már van természe
tes skálája.

Divergens elméletnek természetesen nincs jóslata. 
Mindaddig, míg a K-modell divergenciájától meg nem 
szabadul, csak annyit tehetünk, hogy a modell által jósolt 
fluktuációs spektrumot egy

A T  = k
\  C J

y^v/3

cv y
(3)

A második járulék 7] határozatlanságához viszont a mért 
esemény -  esetünkben a fényjel utazási idejének -  hatá
rozatlansága. A továbbiakban csak a (3) határozatlansá
got fogjuk figyelembe venni Ag kiszámításához, ezzel 
tulajdonképpen egy alsó korlátot kapunk az igazi Ag-re.

Természetesen az óra és a tükör 1/2 távolsága sokkal 
nagyobb mint a A Planck-hossz, így ATt mindig sokkal 
kisebb lesz mint Tt maga. Ezért a (2) formula jobboldalán 
a 7] várható értékei körüli sorfejtésben alkalmazhatjuk a 
statisztikából jól ismert egyszerű hibaterjedési képletet. A 
kapott eredmény így is írható:

As  = 7 f ] í A (r' - 2T> + TJ-  (4)

1 Megjegyezzük, az óra és tükör nem feltétlenül kell praktikusan el
képzelhető legyen, a szerepeltetésük csupán szemléletes definíciót tesz 
lehetővé a Wigner-képletben szereplő időszerű geodetikusokra.

levágási hullámhosszig változatlanul hagyjuk, az alatt 
pedig nemlétezőnek tekintjük. A K-modell publikált 
formáiban nehéz lenne explicit kijelentést találni arra, 
hogy a modell felállítói pontosan így kívánnának meg
szabadulni a divergenciától, ugyanakkor más regulari- 
záló mechanizmust sem adnak, viszont az elméletből 
bizonyos véges jóslatokat kívánnak kiszámítani, ami 
szerint hallgatólagosan feltételeznek valamilyen regula- 
rizálást.

A X levágási hosszra a K-modell semmiféle értéket 
nem tartalmaz, azt tehát a továbbiakban szabad paramé
ternek kell tekintsük. Néhány megfontolás azonban tehe
tő rá, amelyeket igen röviden megemlítünk.

Az ismert, alapvető természeti állandókból két skála 
adódhat. A legalapvetőbb elméletek, nevezetesen az álta
lános relativitáselmélet és kvantumelmélet, egyértelműen 
csak a A Planck-hosszt tartalmazzák. Viszont eme elméle
tek önmagukban képtelenek az ismert elemi részecskék 
tömegeit jósolni. Mivel a hadrontömegekre jellemző 
skála léte tény, azt újabb alapvető állandónak tekintve
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belőle egy A ~ 10”'3 cm hosszskála leszármaztatható. Ez 
az, amire a K-modell publikációi indirekt utalnak a levá
gás problémájánál.

Ha bármi okból ennél nagyobb X válik szükségessé, 
akkor el kell hagyni az ismert fizikai állandók területét. 
Ekkor természetesen a modell megszűnik minimálisnak 
vagy önkénymentesnek lenni, de ez nem példa nélküli. A 
levágási hosszra azonban ekkor is kapunk egy gyenge 
felső korlátot. Nevezetesen, ha A, a makroszkopikus tarto
mányba kerül, akkor a modell többé nem képes eredeti 
fő célját elérni, azaz felszámolni a makroszkopikusan 
különböző állapotok szuperpozícióit. A téridő-fluktuáci
ók ugyanis X méretek alatt koherensek, tehát a hullám- 
függvény fejlődése is az marad.

Hogy hol van a makroszkópia alsó határa, az vitatható, 
de esetünkben több megfontolás is 10”5 cm irányába mu
tat. Például [20]: a szabad szemmel láthatóság határa vala
hol 10"5 és 10”3 cm között van; a K-modell maga is szol
gáltat egy választóvonalat M  tömegű R méretű objektu
mokra M i R ~ h2/  G formában, amely atomos anyagra 
jellemző sűrűség esetén 10~5 cm-t ad.

Ezek után megvizsgáljuk a K-modell jóslatait két loká
lis és egy globális szituációban.

A levágott modell természetesen véges jóslatot ad a 
téridő átlagos görbületére. Ennek mérsékelt volta fonto
sabb, mint az, hogy a metrika átlagos fluktuációja legyen 
kicsiny. Utóbbi ugyanis esetleg koordinátatranszformáci
óktól is függ. Wigner szerint a (2) átlaggörbület négyzete 
adja a Riemann-tenzor átlagos komponenseit. Követke
zésképp az (5) fluktuáció négyzete jellemző lesz akár a 
Ricci-tenzor komponensek Rik, akár a Riemann-féle inva
riáns görbület R átlagára a K-modell fluktuáló téridején. 
A X levágási hossz fölötti közvetlen mérettartományban 
ez adódik:

AwR ~
A10/3

(7)

Egyébként ugyanezt az eredményt adja a K-modell metri
kus tenzora ha a fluktuációk legalacsonyabb rendű nem
eltűnő járulékát számoljuk ki [6].

A K-modellben sejtetett A ~ 1CT13 cm esetén a görbületi 
sugár -  1 cm. Bár az ilyen kis görbületi sugár hatalmas 
görbületet jelent, ennek nem feltétlenül van közvetlen 
kozmológiai hatása, mivel a szomszédos fluktuációk kor- 
relálatlanok, így hatásuk bizonyos fokig kiátlagolódhat. A 
lokális következmény viszont világos. A fluktuációk be
folyásolják a testek mozgását a téridőben, és a megfigye
lésekkel jól összefér egy

Rtk ~ -^8tkR m
87t G (8)

alakú gravitációs egyenlet, az Einstein-egyenlet. Itt Tik az 
energiaimpulzus-tenzor, amelynek komponensei a loká
lis anyageloszlás olyan mennyiségei, mint például az 
energiasűrűség vagy a nyomás.

A K-modell eddig nem tett javaslatot az Einstein- 
egyenlet megváltoztatására, sőt az egyes téridőkön a 
fluktuációkat úgy választja meg [2, 3, 11-14], hogy az

amplitúdókban első rendig a vákuum Einstein-egyenlet 
teljesüljön. Ezért ésszerű (8) egyenletet a K-modell fluk
tuáló téridején is legalább közelítőleg érvényesnek tekin
teni. Bár a K-modell nem relativisztikus, tényként kell 
elfogadnunk, hogy a feltételezett téridő-fluktuációk (7) 
átlagos Riemann-görbületéhez az (8) Einstein-egyenlet 
egy bizonyos átlagos energiaimpulzus sűrűséget rendel. 
Tekintettel arra, hogy minket csak az energiasűrűség 
nagyságrendje érdekel, feltesszük, hogy az energiaimpul- 
zus-tenzorban a p energiasűrűség dominál. így az alábbi 
becslés kapható:

p -  S l  r  ~ 1  A '2/3 A-,0/3. (9)
v G c

Az eredmény erősen levágási hossz függő, de, mint rög
tön látjuk, a számbajövő A értékekre el nem hanyagolha
tó. Azaz a K-modell vákuuma a modell jelen állapotában 
gravitációs forrás.

Az eredménynek nyilvánvaló égi mechanikai és koz
mológiai következményei vannak. A (9) kifejezéssel ará
nyosan extra tömeg jelenne meg a Naprendszer belső 
tartományaiban, ahol az égitestek mozgásának segítségé
vel a tömegeloszlás nagy pontossággal ismert. Ha a belső 
tartomány szélét a kisbolygó-övnél húzzuk meg, akkor 
térfogata körülbelül 3x l041 cm3, azaz annak feltétele, 
hogy a Nap tömege még domináljon az itteni felett (ami 
még mindig néhány nagyságrenddel gyengébb feltétel 
annál, amit az égi mechanika egyenleteinek pontos kiér
tékeléséből következne, de első közelítésként megteszi)

p < 10 '8 g / c m 3. (10)

A kozmológia egyenleteiből levezethető egy mérleg
egyenlet az Univerzum R(t) sugarára:

ÍP
2

(11)

ahol k= ±1, vagy 0, a globális geometriától függően. 
Megfigyelések szerint R legalább 1028 cm, mikor is bár
mely számba jöhető A értékre a baloldal második tagja 
dominál a jobboldal felett. Ezért (11) egyenletből

rR^
R

\  Jm'AX

-  /G p " ( 12)

H0-ra a kozmológiai megfigyelések csillagászati egysé
gekben mintegy 100 km/sMpc értéket adnak, ami más 
módon kifejezve a tágulás T = l /Ha karakterisztikus idejé
re 1018 s. Ez helyes is lehet, mivel a legidősebb csillagá
szati objektumok kora 10 és 20 milliárd év közti. Ezért a 
kozmológiai megfigyelések p-ra a (10)-nél erősebb korlá
tot adnak:

p < 10'29 g /cm 3. (13)

Mármost (9) képlet az egyébként legkívánatosabb, és 
a K-modell „paraméterfüggetlenségét” megalapozó A -  
10”13 cm levágásnál a K-vákuum 1026 g/cm3 effektiv tö-
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megsűrűségre vezetne. Ez nyilvánvalóan lehetetlen, és a 
Világegyetem teljes élettartamára 1 nanomásodpercet 
adna.

A makroszkópia alsó határára választott X ~ 10"5 cm 
esetén p még mindig vízsűrűségnyi, az Univerzum teljes 
élettartama néhány óra, a Naprendszer belső részének 
gravitációs tömege pedig százmilliószorosa a Napénak, 
tehát az ismert Földpálya lehetetlen.

A gyengébb (10) feltétel valahol tizedmilliméteres le
vágásnál kezd teljesülni, messze a szabad szemmel jól 
ismert mérettartományban, mely esetben látnunk kellene 
makroszkopikus testek szuperpozícióit. A kozmológiából 
adódó korlát 100 méter (!) levágási hossznál teljesül.2

Fentiekből nyilvánvaló, hogy valami baj van a K-mo- 
dell fluktuációs spektrumával, és a probléma levágási 
hossz egyszerű vagy pláne „paraméterfüggetlen” beve
zetésével nem orvosolható. Természetesen posztulálha- 
tó, hogy a fluktuációk nem képzik a gravitáció forrását, 
de így következetes leírást nehéz volna alkotni, mivel a 
geodétikusok a ténylegesen jelen lévő görbületet érzik. 
A probléma nem lép fel akkor, ha a fluktuáló téridő 
igen speciális Petrov-típusú. Erre egy példa az N-, vagy 
síkhullám-osztály. Ez esetben a Weyl-tenzor null főirá
nyai mind egybeesnek, és ennek következtében min
den algebrai görbületi invariáns 0, miközben a téridő 
görbült. Bár a K-modell ilyen irányú átdolgozásának 
még nincs jele, már most megmutatható, hogy ez sem 
küszöböl ki minden, a fluktuációk makroszkopikus ha
tásaiban megjelenő problémát. A fluktuációk ugyanis 
akkor is gyorsan és kis távolságokon változó téridőt 
eredményeznek, ha a Riemann-tenzor átlós összegei a 
nagyfokú szimmetriák miatt eltűnnének. A legkézenfek
vőbb hatása egy ilyen gyorsan változó téridőnek a ger
jesztés; a következőkben ezért megvizsgáljuk, nem vált- 
e ki megfigyelhető sugárzást a K-modell térideje tapasz
talatok szerint iners anyagokból.

Tekintsünk egy semleges anyagot, amely közönsége
sen pozitív atommagokból és negatív elektronokból áll, 
az ellentétes töltések egymástól mintegy 10”s cm távol
ságra vannak. A fluktuáló téridő árapály erői az elemi 
töltéshordozókat elektromágneses sugárzásra késztetik. 
Van egy másik sugárzási járulék is, ez a K-modellben 
posztulált hullámfüggvény-redukciókor fellépő töltés
mozgásból jönne, és bármekkora is, biztosan inkohe
rensen adódik hozzá az árapály-erők okozta sugárzás
hoz. Itt most csak utóbbival foglalkozunk, csupán az 
eredményt közölve, a korábban [7] publikált levezetés 
mellőzésével. Eszerint a fluktuáló árapály-erők hatására 
egy e elemi töltés hordozója a k ~ 2n/X levágási hullám
szám felett

d l
di k

— -—-—  k2 e2 c Aw  kUi 
3 (2 7T)3

04)

2 Ki kell térnünk a K-modell űrbéli kísérleti ellenőrzésére tett [11] ja
vaslatra. A 100 méteres, vagy nagyobb levágási hossz esetén az ott várt 
effektus kimutathatatlanná válik. Egyébként maga a K-modell érdekte
lenné lesz, hiszen -  amint utaltunk rá -  többé nem képes a makroszko
pikusan különböző szuperpozíciók felszámolására például a tizedmilli
méteres vagy éppen méteres tartományban.

spektrális intenzitással fog sugározni. A teljes intenzitást 
egyrészt a levágásig terjedő integrálással, másrészt a for
rás töltéshordozóinak /Vszámával szorozva kapjuk. Ezért

I  ~ N e2 c A473 
Xw  ’

(15)

ahol N  mindazon elemi töltések száma, amelyek a folya
matban részt vesznek, és melyek szeparációja a szomszé
dos töltésektől X feletti. A sugárzó teljesítmény döntő 
része a levágási hullámhossz közelébe esik.

Vizsgáljuk meg először az N= 1023 esetet, ami általá
ban néhány gramm anyag. Amíg KT13 cm < X < 10'“ cm, 
atomos anyagra is jelentkezik a hatás, tehát legegysze
rűbb szilárd anyagot használni, például a laboratóriumi 
sugárzásárnyékoló ólomtéglát, amely sok mólnyi, és saját 
radioaktivitás nélküli. A levágási hossz ismét szabad pa
raméter; X = 10~12 cm esetén kemény gamma-sugárzást 
kapunk 1010 erg/smol teljesítménnyel, X = 10~9 cm esetén 
Röntgen-sugárzást 1 erg/smol teljesítménnyel. Ilyen su
gárzás biztosan nincs jelen, mert feltűnt volna, ha a su
gárzásárnyékoló anyag megszüntethetetlen veszélyes 
sugárzást bocsájt ki. Fentiek alapján nagy biztonsággal 
állítható, hogy a K-modell fluktuációs spektruma 10”B cm 
alatt mindenesetre nem lehet az, amit a modell eddigi 
publikált változatai adtak.

10“8 cm feletti levágási hossz esetén atomos anyag már 
alig adna sugárzást, de plazma igen. 1 atmoszférás, né
hány ezer fokos ionizált gáz vagy plazma esetén a szepa
rációs távolság körülbelül 1(T6 cm, és ilyen gázokat labo
ratóriumban gyakran vizsgálnak, valamint a gyakorlati 
életben (például fénycsövekben) gyakran alkalmaznak. 
Közvetlen és sokszoros tapasztalatunk van tehát X =  

10~6 cm-ig. Az ilyen plazmából egyébként 1 mól körülbe
lül 1/4 köbméter.

A megfelelő sugárzás teljesítménye mérsékelt lenne, 
mintegy 10”10 erg/smol, de ez mólonként és másodper
cenként mintegy 10 igen kemény, 100 eV körüli ultra
ibolya fotont jelentene. Ilyen sugárzást 3000 fokos plaz
mából senki sem észlelt, és e kemény fotonok intenzi
tása mintegy 100 (!) nagyságrenddel lenne a termikus 
felett.

X = 10~5 cm esetén ezredatmoszférás, mintegy 250 
köbméternyi, néhány ezer fokos plazmát kellene hasz
nálni, melyből, a látható vörös fény mellett, percenként 
kellene jöjjön egy körülbelül 10 eV-os nagyon kemény 
ultraibolya foton. Ez még mindig jól észlelhető lenne, de 
ilyen plazmatartályokat ritkán használnak. A kísérlet kü
lönleges feltételeket vagy forrásokat nem igényelne, és 
esetleg csillagászati megfigyelések is felhasználhatóak. 
Mindenesetre addig is, amíg a mérést valaki elvégzi, 
annyi biztosan mondható, hogy a K-modell fluktuációs 
spektrumának 10”5 cm alatti létezését már önmagában a 
gerjesztett sugárzás hiánya is cáfolja.

A K-modell jelenlegi helyzete tehát röviden az alábbi
akban összegezhető:

1) A K-modell a jelenleg elérhető publikált formáiban 
divergens jóslatokat ad. A sugallt megoldás a publiká
ciókban egy ismeretlen eredetű, 10“13 cm körüli levágási 
hossz. Ez esetben a modell jóindulattal „paraméter
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független”, mert ilyen hosszparamétert a fizika egyéb 
területein is sejtenek.

2) A K-modell jelenlegi, de a fenti levágási paraméter
rel ellátott formájában a modell vákuuma a neutroncsilla
gok sűrűségének százmilliárdszorosát tartalmazza alapál
lapoti tömegsűrűségként, ami maximálisan nanoszekun- 
dumos élettartamú Univerzumot tenne csak lehetővé.

3) A K-modell jelen formájában nem létezik olyan 
mikroszkopikus levágási hossz, amely mellett az alapálla
poti tömegsűrűség összeférhetne alapvető égi mechani
kai vagy kozmológiai tapasztalatokkal.

4) A fluktuációk generálta tömegsűrűség a fluktuációk 
átlaggörbületéből ered, ezért közvetlenül kapcsolatos a 
téridő szerkezetére tett K-modellbeli feltevésekkel. A 
jelenség valószínűleg csak a fluktuációk Petrov-típusára 
tett rendkívül erős megszorításokkal küszöbölhető ki, 
melyek okára egyelőre semmiféle javaslat nem ismeretes.

5) Rendkívül speciális algebrai szerkezetű fluktuációk 
esetén is fennmarad a fluktuációk puszta tényéből eredő
en a töltéshordozók oszcillációja, és ennek következté
ben egy dipólsugárzás bármilyen anyagból, aminek nyo
mát sem látták. E sugárzás hiánya a K-modell drasztikus, 
és eddig végre nem hajtott javításai után is kizárná a 
10~5 cm alatti levágási hosszat.

6) 10~5 cm feletti levágási hosszak esetén a K-modell 
megengedné makroszkopikusan különböző tömegelosz
lások szuperpozícióinak tartós fennmaradását; ezzel telje
sítetlenül hagyva saját eredeti célkitűzését. Ilyen szuper- 
pozíciók egyébként nem ismeretesek.

7) Fentiek alapján úgy tűnik, hogy a K-modell esetle
ges drasztikus megjavítása után is csak a X ~  10~5 cm 
nagyságrend marad a levágási paraméter számára. Ez 
semmi jelenlegi ismerettel nem ütközik, és konkurens 
elméletekben elő is fordul. De ilyen hosszskála az is
mert alapvető fizikai állandókból elő nem állítható. 
Amennyiben egy drasztikusan módosított K-modellben 
ilyen hosszskála posztuláltatik, úgy a javított modell 
esetleg működőképes lesz. De többé „paraméterfügget
lennek” nem lesz tekinthető, és annak nevezni félreve
zető lenne.

Jelen munka az OTKA 1822/1991 kutatási támogatásá
val készült. A szerzők Gnädig Péter (ELTE) korábbi refle
xiói nyomán ismerték fel jelen munka publikálásának 
időszerűségét.

Függelék

A K-modell legújabb prezentációi [15, 17-191 nem használják többé 
expliciten a fluktuáló téridő leírásában a metrikus tenzort. Helyette a t 
időkoordináta additív bizonytalanságára bevezetik a Tp-függvények 
sokaságát:

ípO, í) = í + TpO, í). (FI)

(Nem derül ki, hogy Frenkel és Károlyházy szerint a T-függvények 
ugyanazt a téridő-sereget jelentik-e, amit a K-modell korábban [2, 3, 
11-14] fluktuáló metrikus tenzorral írt le.) A T-függvények átlaga azo
nosan zérus, szórásuk viszont végtelen. Ez a divergencia bizonyos fizi
kai mennyiségekből kiesik, például

((Tp(x 0  -  Tp(x, 0 )2)  = \x' -  * |2/3 (F2)

véges. Más mennyiségekben viszont megjelenik, például:

( |  V T p U  0 12)  a  Um 3 ((T p ( * ' ,  0  -  Tp(x, 0 y )  =  (F 3)
* "** \x  - x\

Frenkel és Károlyházy szerint a fluktuáló téridő

t^pOr, r) = ex p ^ -t/d - M Tp(x, o jv C * . t) (?4)

alakban módosítja egy M tömegű test \)/ (x , t) hullámfüggvényét, és 
ennek a hullámfüggvény-seregnek térbeli koherenciáját taglalják. Az 
impulzustérbeli viselkedést nem vizsgálják. Ha ezt megtesszük, kidéiül, 
hogy (F3) mérhető fizikai mennyiségek divergenciájára vezet.

Számoljuk ki az M  tömeg kinetikus energiájának várható értékét az 
(F4) hullámfüggvény-sereg egyes elemein:

0 |2rfx =
(F5)

= J | VV *  0 |2|v U  0 V dx.

A K-modell téridő-fluktuációinak járuléka nyilvánvalóan divergál, ha
csak be nem vezetünk egy X minimális hosszt mint levágási paramétert:

f) |2 d x j  = f  M c ^ y 3, (F6)

ahol figyelembe vettük az (F3) és felhasználtuk az (F2) képleteket. 
Tehát a K-modell legújabb prezentációja sem paraméterfüggetlen, mert 
bár a Frenkel és Károlyházy publikálta mennyiségek paraméterfügget
lenek benne, más, mérhető mennyiségek viszont divergálnak. Most 
éppen a kineükus energia divergenciáját láttuk be. Ugyanilyen elemi 
módon látható be, hogy töltött részecske esetén az (F4) hullámfügg
vény-sereg végtelen dipólsugárzási teljesítményt adna.
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A BESZEDERTHETOSEG 
MINT PSZICHOFIZIKAI FOGALOM

Tarnóczy Tamás 
MTA T erm észettudom ányi 

Kutatólaboratórium

Tudománytörténeti előzmények

A megismerés felé különféle utak vezetnek. A speku
láció mellett már a káldeusok, egyiptomiak és görögök is 
megjárták az érzékszervi felfogás és a fizikai mérés lehe
tőségének útjait, de az utóbbinak a fogalmak meghatáro
zásában való elsőbbségét csak a humanizmus úttörői 
hangoztatták. Talán Ocean angliai ferences szerzetes 
(1300 körül) volt az első, aki ezt a tézist -  elsősorban a 
természettudományokra érvényes alapelvként -  tanította 
is. Csak jóval később (1600 körül) igazolta a kísérletek 
fontosságát Galilei (szabadesés) és Mersenne (rezgés
szám), azonban még a felvilágosodás után is hosszú idő 
telt el addig, amíg Henri Poincaré kimondta (1900 kö
rül), hogy a fogalmak definíciója csak úgy helyes, ha a 
mérésre ad utasítást [1],

Az első nehézség, egyben ütközés az érzékszervi és a 
méréssel megvalósított megismerés között az volt, hogy 
vajon lehet-e fizikai jelenséget pszichológiai úton mérni. 
Erre a gondolatra a tudomány mintegy 150 éve tért rá. Az 
úttörőmunkát a legkisebb észrevehető ingerkülönbség 
érzékelésének vizsgálatával E.H. Weber német fiziológus 
végezte el. Az általa megindított gondolatmenet helyessé
ge és következményei ma újra a kutatások homlokteré
ben állnak.

Az új úton -  a szubjektív ítéletek számszerű adatainak 
fölhasználásával -  mind több eredményt lehetett elérni 
olyan fogalmak és mennyiségek meghatározásában, ame
lyek fizikai mérőeszközökkel hozzáférheteüenek voltak. 
Kiderült, hogy az érzékszervi észleletek is alkalmasak mi
nőségi és mennyiségi skálák készítésére és ezek számsze
rű adatainak a fizikailag mérhető inger-adatokkal való 
egyeztetésére [2]. Érdekes módon, leginkább a hallás terü
letén sikerült elfogadható megoldásokat találni. így ké
szültek például a hangossági és hangmagassági skálák és 
ezek összefüggései a fizikai hangintenzitás és a frekvencia 
mérhető adataival [31. Ilyen vizsgálatokkal jutottak el szá
mos idegfiziológiai jelenség pontosabb megértéséhez, 
mint amilyen a „minden vagy semmi” törvény, a hatvány
kitevős pszichofizikai összefüggés, vagy számos más tör
vényszerű kapcsolat, amint arról a század közepén megje
lent számos kézikönyv beszámol [4],

A mai tudományos szemlélet szerint az ember maga is 
alkalmas mérőműszer, ha jól választjuk meg a mérési kö
rülményeket, jól tesszük föl a megválaszolandó kérdést, és 
figyelembe vesszük a statisztikai földolgozás szabályait.

Mi az érthetőség?

A megértés fogalma nehezen választható el valamilyen 
emberi képességtől; az emberi „érthetőség” szoros kap
csolatban van fiziológiai és pszichológiai adottságainkkal.

Az első pontban fölvázolt eljárások alkalmazása erre a 
fogalomra csak akkor mérlegelhető, ha tisztában vagyunk 
pontos jelentésével. Ebben található az első nehézség.

Először is a fogalmat szűkítenünk kell. Nem kívánunk 
foglalkozni természeti jelenségek, logikai lépések, vagy 
matematikai összefüggések megértésével, hanem kizáró
lag az egyik ember által a másik ember számára föladott 
„rejtvények” megfejtésével. A rejtvény mindig valamilyen 
megállapodásszerű jelrendszer közvetítése, amely jel
rendszer kulcsát mindkét fél pontosan ismeri. Nem a for
máról, hanem a jelentéstartalomról van szó. Az elemi 
gesztustól kezdve a jelbeszéden keresztül a valóságos 
beszédközlésig számos kapcsolattartó és közlésváltó le
hetőség állhat rendelkezésünkre.

Próbáljuk először klasszikus módon, szavakkal meg
határozni a fogalom jelentését. A helyzetet három sarka
latos tényező foglalja egységbe: két személy és a köztük 
fennálló információs kapcsolat. Az üzenő személy saját 
gondolatát valamilyen fizikai formában (gesztus, jelölés, 
beszéd) fejezi ki. Ez a híranyag valamilyen fizikai közve
títőközeggel (hang, elektromágneses rezgés) eljut a másik 
személyhez, aki az üzenetet érzékszervi úton fölfogja és 
megérti, azaz a közlő szándékával azonosan értelmezi.

A két személy szerepe megcserélhető, a gyakorlatban 
folytonosan meg is cserélődik. Maga az érthetőség mind
kettőjük közlési és felfogási képességétől, valamint az 
átvitel módjától és az átvivő közeg tulajdonságaitól függ. 
A fizikai közeg által szállított híranyag akkor válik szá
munkra érthetővé, ha azt a fölvevő rendszerünk élettani 
fokozatain keresztül tökéletesen megismerjük. Az észlelő 
oldal ezen fokozatai: a) az érzékszervi fölfogás, b) az 
idegi elemzés és földolgozás, végül c) a pontos jelentés
tartalmi azonosítás, azaz a megfejtés. Ugyanez a folyamat 
fordított sorrendben végbement a közlő oldalán is, ott 
azonban az érzékszervi fölfogás helyett a motoros meg
valósítás indította el a hírközlés fizikai folyamatát.

Az információelmélet szerint a híranyag, az információ 
nem azonos a fizikai szállító anyaggal, de jelen van ben
ne, mégpedig kódolt formában (optikai kép, beszédhan
gok sora stb.). A fizikai közeg érzékszervi észlelése nél
kül nem juthatnánk hozzá a (kódolt) információhoz, a 
szállító energiaáram azonban nem lényege, hanem csak 
hordozója a hírnek. A hírfölvétel említett első fokozata -  
az érzékszervi fölfogás -  még csak a szállított jelek bizo
nyos „átkódolása”. A második fokozatként említett idegi 
földolgozás már több földerítő lépést tartalmaz, mint pél
dául az előzetes elemzés, a fontossági sorrendbe állítás, a 
zavarok kiküszöbölése stb. Végül a megfejtést képviselő 
legbonyolultabb fokozatban térbeli és időbeli rendezés, 
emlékképi összehasonlítások, számítástechnikai lépések 
és logikai megfontolások bonyolítódnak le. Mindez az 
agykéregben folyik le, és ennek részleteiről nagyon 
kevés az ismeretünk.
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1. ábra. Hasonló írásjegy alakok különböző elhelyezésének értelmezé
si lehetőségei. Részletezése a szövegben.

A fölfogott jelek fölismerésére, helyesebben asszociá
ciós megfejtésére, tehát valószínű azonosítására álljon itt 
egy elemi optikai példa (1. ábra). Emlékképeink szerint 
az első jel római „u” és „v”, esetleg ötös szám, de más 
szemlélet szerint egy arab hetes. Ugyanez a jel fekvő 
helyzetben kisebb-nagyobb jelentésű, fölfelé fordítva 
pedig görög lambda, ószláv „1”, ómagyar rovásjelként „s”, 
vagy éppen arab nyolcas. A többi jel is több lehetőséget 
képvisel. Pontosabb megfejtéshez jutunk, ha nem egy 
jelet, hanem jelsort értelmezünk. Az első és harmadik jel 
együttes felbukkanása inkább arab számokra, az első és 
utolsó jelé latin szövegtöredékre utal. Az úgynevezett 
kontextus mindig szűkíti a jelentéstartalmat. Ez fontos 
tapasztalat. Az elemi jelek megfejtése más agyi folyamat, 
mint a jelsoroké. Jól hasznosítható megállapítás a beszéd- 
érthetőség további értelmezésében.

Az értelmezés folyamatának egy másik jellemzője a 
híranyag valamilyen tulajdonságára irányított figyelem 
elterelő hatása. Ismét optikai példákra hivatkozhatunk, 
amelyekből minden pszichológia könyv számos példát 
közöl. Meyer-Eppler információelméleti könyvéből [5] 
vett példánkban (2. ábra) a fekete foltok nem tartalmaz
nak értelmes hírt, ha azonban a fehér kimaradt helyekre 
figyelünk, kirajzolódik egy ITA jellegű értesítés. Hasonló
képpen más lehet az értelmezésünk, ha a beszédben a 
hangsúlyra vagy a személyi hangszínre figyelünk.

Jelen meggondolásainkban a beszédérthetőség -  a 
továbbiakban: érthetőség -  tárgyalására szorítkozunk, 
éspedig két fontos ok miatt.

Az első ok szerint az emberi kapcsolatok legfonto
sabbika, a közvetlen érintkezés elsődleges módja a ma 
gyakran „kommunikáció” szóval jellemzett párbeszéd. 
Tudjuk ugyan, hogy az emberi kapcsolatteremtésnek 
léteznek más, primitívebb formái is, de a gondolatok, 
szellemi értékek közvetlen és gyors kicserélésére ez a 
legjobb és legtermészetesebb megoldásunk. A divatos 
kommunikáció szóban elrejtett communitas (közösség, 
társadalom) fogalom is arra mutat, hogy a társadalmi 
együttélés alapfeltételéről van szó. A kommunikáció 
kétirányúságát a magyar társalgás szó még erőteljeseb
ben kifejezi.

2. ábra. Optikai példa a szemlélet szerinti különböző értelmezésre. A 
számos ismert példa közül egyik legmeglepőbb [51. A kihagyott fehér 
foltokra kell figyelni.

A második ok sokkal kevésbé filozófiai, sokkal inkább 
biológiai és természettudományi jellegű. A gondolat meg- 
formázása és egy másik személy részére felfoghatóvá 
tétele első sorban agyi folyamat, amelynek a beszéd csak 
formai kivitelezése. Ugyanez az agyi folyamat megfordít
va végbemegy az érzékszerveken át a megfigyelő agyába 
jutó információk földolgozása során. A motoros parancs 
és a szenzorosán beérkező anyag földolgozási folyamata 
a két agyi rendszer alkotó és értékelő idegközpontjait 
foglalja le. Az agykutatás már sok mindent földerített a 
két rendszer kapcsolatáról.

Természetesnek látszik, hogy a kivitelező és földolgo
zó folyamatoknak megfelelően összehangoltnak kell len
niük. Mindkét oldal egyaránt szakosodott az időben 
gyorsan változó, de hosszan tartó akusztikai folyamatok 
gerjesztésére és nyomon követésére, vagyis az igen rövid 
(~ 1 ms) és a meglehetősen hosszú (~ 10 s) akusztikai 
változások összerendezésére, keltésére, közlésére, fölis
merésére, azonosítására és tárolására. Erre más szerveink 
-  ilyen mértékig -  nem alkalmasak. Egyik példa az adó
vevő rendszer összehangolódásra a hangképző szervek 
gyors átalakításának lehetősége a rezonanciás és a zörej- 
jellegű hangformák között. A rezonátoros gerjesztésű 
magánhangzók logaritmikus dekrementuma egység kö
rüli érték, tehát 30-100 ms közötti gyors áthangolást tesz 
lehetővé, ami 1 s alatt 5 szótagot, vagyis 10-12 hangot 
jelent. Ennek megfelelően a hallás időállandója 20- 
50 ms, vagyis a később érkező -  kisebb intenzitású -  jel 
elfedésének határideje nagyjából azonos érték. Mindez 
arra is utal, hogy az adási tempó túlsiettetése (a hadarás) 
a hallgató agyának földolgozási mechanizmusát terheli, 
fárasztja, ezért érthetőségi hibákat eredményez.

Ha továbbá átgondoljuk az agynak a beszéddel kap
csolódó bonyolult tevékenységét, meg kell állapítanunk, 
hogy teljesítménye mindkét oldalon jóval nagyobb, mint 
az egyszerű hangképzés és kibocsátás, illetve az egyszerű 
fölfogás és fölismerés.

Tudni kell hozzá a nyelvi kódolás részleteit, a hangok
nak a fonetikai elemekkel, a szavaknak a fogalmakkal va
ló kapcsolatait, és áttekintéssel bírni a jelentéstani és mon
dattani rendszerek fölött. Mindeközben a legmagasabb 
agyi szinten állandó kapcsolatot kell tartani az elraktáro
zott adatokkal, asszociációs képekkel. Ezek egy-egy nyel
ven belül annyira jelentősek lehetnek, hogy a meg nem 
értett akusztikai jegyek fölismerését is pótolhatják [6].

Ez a rövid megjegyzés is arra mutat, hogy a fölismerés 
menetében messze nem azonos folyamatok játszódnak le 
egy-egy beszédhang, szó, vagy egy egész mondat értel
mezésekor. Erre már az 1. ábra kapcsán is utaltunk.

Az érthetőség eddigi meggondolásaink szerint három 
összetevő, a közlő, az átvitel és a fölvevő függvényében 
vizsgálható. A három közül általában vagy az elsőt, vagy 
a másodikat rögzítjük, s akkor a független változó hatását 
a mérőeszköznek tekintett fölvevő (megfigyelő, lehallga
tó) százalékos értékelési adatával jellemezzük. Kivételes 
esetben az első kettő egyidejű rögzítésével a fölvevő ké
pességeit is ellenőrizhetjük. Méréstechnikailag nagyon 
sok függ attól, hogy a vizsgálatok nyersanyagát (értéke
lendő szöveganyagot) hogyan állítottuk össze. Az imént 
mondottak szerint az agy másként reagál a hallott anyag-
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Átlagos beszéderősség (dB)

3. ábra. Az általános beszédérthetőségi összefüggés görbéi a beszéd
hangosság és a környezeti zajszint függvényében. A Fletcher-Galt-féle 
görbesereg [7] egy részlete, kiemelve az előadótermi, a nyilvános helyi, 
az utcai közlekedési és az ipari zavaró zaj hatását. A hasznos hang és a 
zajszint különbségeinek hatása is leolvasható.

ra, ha vannak arra vonatkozólag emlékképei vagy isme
retei, vagy pedig először hall életében valamilyen isme
retlen hangkapcsolatot. A magyar megfigyelő nehezen 
azonosít olyan hangsorokat, mint „smrt” vagy „srdce” 
(szláv szavak: halál, szív). Cseh érthetőségi vizsgálatok
ban ezek a szavak viszont elfogadhatók.

Mivel a vizsgálati szövegminta nem szakadhat el a 
nyelvtől, nehezen képzelhető el nemzetközileg használ
ható vizsgálati szövegek készítése, amit egyes amerikai 
szerzők a nemzetközi szabványosításban elképzeltek. 
Viszont kétségtelen, hogy gyakorlati okokból szabványo
sítani kell a vizsgálati módszereket. De az ellentmondás 
csak látszólagos. Tekintsük át először kissé részleteseb
ben a három alapösszetevőnket.

1) A gyakorlatban a szövegközlő (az adó oldal) érthe
tetlen is lehet. Szélsőséges esetektől eltekintve azonban 
ezt csak a műszerként használt megfigyelő állapíthatja 
meg. Mérési módszerünk erre nincs. Nyelvészeti okokból 
mégis szükség lehet rá, hogy a beszélő beszédének egyes 
paramétereit minősítsék. A szöveg megértése például 
jelentős mértékben függ a beszéd hangosságától és se
bességétől, de függhet a hangsúlyozástól, a kiejtéstől, a 
hanghordozás modorosságától és egyéb hibáktól is. 
Minderre sok példát találunk a tömegkommunikációs 
eszközök megszólalóinak szövegközlésében.

A hangosságtól való függést régi amerikai mérések 
alapján [7] a 3■ ábrán szemléltetjük. Az érthetőség ké
sőbb meghatározandó formái közül a hangossággal egy 
darabig mindegyik növekszik, bizonyos hangosság fölött 
azonban csökkenni kezd. Az emberi hangban, de főként 
az átvivő rendszerekben torzítások keletkeznek. A han
gosság meghatározásánál nem a beszélő saját hangtelje
sítményét, hanem a hallgató fülénél jelentkező hangossá
got kell figyelembe vennünk. Ebbe a hangterjedés, a csil
lapítás, az átviteli torzítások és a lehallgatás körülményei 
is beszámítanak. Nem tudjuk jól mérni a beszéd átlagos

hangosságát. Erre sem a stúdiótechnikában alkalmazott 
VU-méterek, sem más átlagoló mérések nem alkalmasak. 
Figyelembe kell vennünk, hogy a beszédhangok akuszti
kai teljesítménye a leghangosabb magánhangzóktól (ó, á, 
é) a leghalkabb mássalhangzókig (h, f, angol th) 30 dB-t 
fog át. Valamilyen középértékhez csak statisztikai mód
szerekkel lehet eljutni. Ehhez azonban ismét az egyes 
nyelvek sajátos tulajdonságait kell figyelembe venni.

Nem mindegy az sem, hogy a közlés hallgatása köz
ben mekkora az alapzaj a megfigyelő fülénél. A 3■ áb
rán'! a kiválasztott három érthetőségi görbe közül a 40 
jelzésű előadóteremben, a 60 társalgási körülmények 
között, a 80-nal jelölt utcai zajban, végül a 100 jelzésű a 
zajos ipari üzemekben lebonyolított párbeszéd érthetősé
gére vonatkozik. A nehezebb esetekben mind nagyobb 
hangerő kell a jól érthető beszédhez, viszont a nagy 
hangerő miatt az érthetőség csökken. Mivel az eseten
kénti háttérzaj színképi eloszlása maga is változó paramé
ter, az ábra csak általános tájékozódásra alkalmas, ponto
sabb érthetőségi számításokhoz további színképi vizsgá
latok szükségesek.

Fizikai mérték helyett a legtöbb esetben minőségi 
megítélésekre kell szorítkoznunk. Nehéz számszerű ered
mény feltételeinek egzaktságát biztosítanunk. Nem mind
egy, hogy zajmentes környezetben a hangosság hatását 
azonos távolságban, az emelt vagy halkított hangú be
széd függvényében vizsgáljuk, vagy pedig a kívánt han
gosságot szabadban, a távolság függvényében halkított 
vagy éppen kiabált hanghordozás segítségével érjük-e el.

Még nehezebb a beszédsebességtől függő érthetőség 
vizsgálata. A sebesség növekedhet a szóközi szünetek 
csökkentésével, a hangok arányos rövidítésével (például 
mesterséges úton), vagy akár sajátságos egyéni hanghor
dozással (a hosszú magánhangzók rövid ejtése, szótag- 
gyorsítás, hangkihagyások). Ezek meghatározásában a 
„hadarás” ítéletén túl kevés objektív lehetőségünk van.

2) A második feladat az átviteli rendszer hatásának 
vizsgálata. Ez a leggyakoribb kísérleti eljárás. Ilyenkor föl
tételezzük, hogy a beszélő ideálisan jó szövegkiejtésű sze
mély, a megfigyelők pedig kitűnően hallanak, és mindkét 
oldal megfelelően gyakorlott a kísérleti technikában. Vál
tozhatnak azonban az átvivő közeg vagy a műszaki lánc 
paraméterei, például a frekvenciaátvitel, torzítás, alapzaj, 
vagy a teremben a visszhang, utózengés stb.

A frekvenciaátvitel érthetőségcsökkentő hatására korai 
ismereteink vannak. Erről később majd szó esik a tele
fonnal kapcsolatban. A 4. ábrán azt mutatjuk be, hogy 
az átvitel alsó és fölső határfrekvenciájának korlátozása 
hogyan rontja az átlagos szóérthetőséget. Ha 3000 Hz 
fölött minden összetevőt levágunk, elsősorban a zár- és 
réshangok érthetősége vész el, így az átlagos szóérthető
ség mintegy 78-82 %-ra esik vissza. Persze, ugyanez a baj 
akkor is bekövetkezik, ha az említett fölső összetevőket 
maga a hallás vágja le (öregkori hallásveszteség!). A kö
zölthöz hasonló ábrákban azért nem bízhatunk feltétle
nül, mert nem mindig ismert, hogy milyen mintaszavak 
mérésén alapulnak.

1 A 3-6- ábrák az 1930-as évek méréstechnikájával nyert átlagos kísér
leti eredmények, kisebb változtatásokkal módosítva.
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4. ábra. Az általános szóérthetőség hozzávetőleges alakulása F: alulvá
gó = fölüláteresztő (high pass) és A: fölülvágó = aluláteresztő (low 
pass) frekvenciaszűrés függvényében. Fletcher eredeti görbéi némi mó
dosítással. A határfrekvenciák az összes fölé-, illetve aláeső összetevő 
áteresztését jelentik [11, 15).

Az átviteli sávkorlátozásoknál is fontosabb a zavaró 
zajok érthetőségcsökkentő hatásának ismerete. Súlyo
sabb esetekre fölkészülve nem az érthetőség szabványos 
vizsgálatával kell törődnünk, hanem eleve olyan emberi 
megoldásokat kell választanunk, amelyekkel jobb érthe
tőséget érhetünk el. Legegyszerűbb módszer a hango
sabb és tagoltabb beszéd, a szavak megismétlése, betűzé
se. Közlekedési zajban, rossz légköri körülmények, elekt
romos zavarok közepette az információ pontossága he
lyett a redundancia fokozására kell törekednünk. Ebből a 
szempontból például a többszótagú szavak érthetőbbek, 
mint a rövidek. A repülőgépek zajában a rádiós üzenetek 
„yes” és „no” egytagú szavai helyett az „affirmative” és 
„negative” kifejezéseket tették kötelezővé.

A fölsorolt okok ma is a legfontosabb érthetőségvizs
gálati feladatok. Ezekre fejlesztették ki a szokásos eljárá
sokat, méréseket és számításokat. A gyakorlati cél eleinte 
a telefonfejlesztés, később az elektroakusztikai átvivő 
láncok tökéletesítése, ma pedig ezek mellett a terem- 
akusztikai ellenőrző mérések egyszerűsítése.

Az átvitel ellenőrzéséhez az adó és vevő oldal sajátsá
gait szabványosítani kell. Szövegmondó, megfelelő be
szédsebességű, tiszta kiejtésű férfi vagy női (mély vagy 
magashangú) személy lehet. Akár közvetlen beszédről, 
akár fölvett szövegmintáról van szó, a bemondást előző
leg gyakorolni kell [8]. Logatomhoz több idő, esetleg né
hány óra kell, szavak vagy mondatok begyakorlásához 
kevesebb elegendő. Az értelmetlen szótagok, szavak 
vagy szókapcsolatok közlését rendszerint bevezető -  
figyelemfölkeltő -  szöveggel indítják, a hallott anyag le
jegyzésére megfelelő időt kell hagyni. A szövegmintákat 
-  különleges célú kísérletek kivételével -  csak anyanyel
vű személy olvashatja be.

A megfigyelő (hallgató) oldal szabványosítása a szö
vegmondóénál kényesebb. Lehet egyetlen személy is, de 
leginkább valamilyen szempont szerint válogatott csoport, 
ami statisztikai értékű vizsgálatot tesz lehetővé. A lehallga

tó csoportot ilyenkor mérőműszerként használjuk [3]- „Hi
telesítésük” azonban nagyon nehéz. A szabványos érthe
tőségi kísérletekhez általában 18-35 év közötti -  audio- 
metriailag megvizsgált -  személyek választandók ki. Be- 
gyakoroltatásukra több időt kell szánni: nemzetközi szab
ványajánlásokban 24 órát javasolnak a közönséges hang
kapcsolatok és 12 órát a szavak fölismerésének technikai 
elsajátítására. A gyakorlat szerint a készség általában 6-8 
óra alatt kialakul. Azért is fontos sok hasonló fölépítésű, 
de nem azonos tartalmú példatár összeállítása, nehogy a 
begyakorolt szövegeket a lehallgatók később fölismerjék. 
Ugyancsak előírás, hogy a valóságos vizsgálati terhelés a 
120-200 órát ne haladja meg és, hogy naponta csak 2x2 
óra fordítható kísérletezésre (kifáradás!). Egy-egy vizsgála
ti sorozat ezért sokszor több hónapot is igénybe vehet.

3) Rátérve a harmadik feladatra, magukat a lehallgató
kat is megvizsgálhatjuk az érthetőségi mechanizmus mű
ködése szempontjából. Ilyen mérésekkel a készségen 
kívül a hallásképességet, esetleg a hallásveszteséget te
hetjük vizsgálat tárgyává. Az egyetlen személy kivizsgálá
sa (például beszéd-audiometriás hallásmérés) megkülön- 
böztetendő a csoportos képességvizsgálattól, mint ami
lyen a gyermekek kortól függő hallásfejlődése. A megfi
gyelőképesség kifáradásának ellenőrzésére is ezt a mód
szert használják, sőt legújabban az agyi megismerés fo
lyamatát vizsgálják vele [$>].

A méréseknek ezt a fajtáját éppúgy különleges kísér
letnek kell tekintenünk, mint a szövegmondók érthető 
beszédének ellenőrzését. Mégis fontos mindkét oldal 
tökéletes ellenőrzése a valóságos érthetőségvizsgálatok 
megbízható lebonyolításához. A két végpont hitelesítésé
hez azonban az átviteli láncot torzításmentesnek kell vá
lasztani: kis alapzajú süketszoba, a fölhasznált elektro
akusztikai lánc zajmentes és torzításmentes (lineáris) átvi
tele. Az utóbbiban csak közelítő megoldásokra számítha
tunk. A 100-8000 Hz között lineáris átvitelű mikrofon és 
erősítő jó tulajdonságait rendszerint lerontja a hangszóró 
jelleggörbéje és torzítása. A fejhallgatós mérés sem töké
letes, mert hangosságának frekvenciafüggő bizonytalan
ságait nehéz ellenőrizni [10].

Ez is oka annak, hogy a valóságos mérések alkalmával 
100 % érthetőség nem érhető el. Megkísérelhetjük, hogy 
az érthetőségre elfogadható definíciót fogalmazhassunk 
meg: a közölt szöveganyagban helyesen azonosított be
szédelemek száma (/) osztva az összes elhangzott be
szédelemek számával (k). Százalékosan

£(%) = 100 4- CD
k

A képlet éppúgy vonatkozhat hangokra, mint szótagokra, 
szavakra vagy akár rövid szövegekre is.

Vizsgálati módszerek

A fő kérdések: mit és milyen célból igyekszünk kiku
tatni, milyen legyen a vizsgálati szöveganyag, és hogyan 
mérjük vagy számítsuk ki az eredményeket? Az 1920-as 
évek kísérleti törekvései (Bell, Siemens, Western Electric 
stb.) a telefonvonalak érthetőségének javítására irányul-
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1. táblázat

K ülönböző nyelvek alapszavainak szótagszám szerinti 
eloszlása W. Fucks [13], és a magyar szépirodalm i nyelvre 

vonatkozólag a szerző alapján [14]

Nyelv egytagú kéttagú háromtagú

Angol 63% 26% 6%
Német 54% 30% 10%
Eszperantó 40% 36% 18%
Magyar 36% 32% 19%
Orosz 33% 30% 20%
Latin 20% 37% 26%
Török 23% 32% 28%

tak [11], Az első egyszerű kísérletek úgynevezett log- 
atom2 szótagokkal folytak, amelyeket a CCIF3 nemzetközi 
szervezet egyetemlegesen akart szabványosítani. Az első 
próbaszótagok összetétele CV, VC és CVC kapcsolat4 
volt, de hamarosan kiderült, hogy ezek érthetősége nem 
határozza meg a különféle nyelvek szövegérthetőségét.

A telefonbeszélgetés ma is 300-3400 Hz sávszélességű 
(!) vonalon folyik, amit alapzaj és mikrofontorzítás is ter
hel. Egy elképzelt beszélgetés során a hívó fél elkapko
dott bemutatkozása nemcsak azért nem érthető, mert 
felületes az artikulációja, hanem azért sem, mert a figye
lem fölkeltéséhez bizonyos időre, semleges bevezető 
szavakra -  például köszönésre -  van szükség. A gyorsan 
mondott szöveg azért marad kevéssé érthető, mert a be
szélőt sem azonosítottuk és a témát sem ismerjük előre. 
Ha ezeket a körülményeket egy kulcsszó megvilágosítja, 
a tartalom hirtelen érthetővé válik. Agyi feldolgozás 
szempontjából teljesen más az egyes hangok vagy szavak 
fölismerése és a mondandó szöveg megértése. Az 50- 
60 %-os logatomérthetőség akár 90-95 %-os beszédérthe
tőséget jelenthet. Ennek oka, hogy a téma ismeretében a 
megfigyelő agyműködése az elvesző részinformációk 
nagy százalékát pótolja vagy korrigálja.

Egan [12] 1943-ban kimutatta, hogy az érthetőség az 
egy szóban lévő hangok számával növekszik. Ha egy 
három hangból álló (angol) szó érthetősége 50 %, egy hat 
hangból állóé 90 %. Ehhez azonban hozzá kell tennünk, 
hogy az angol szavak 63 %-a egyszótagú! Az 1. táblázat
ban közölt összeállítást az irodalomból [13] vettük köl
csön, kivéve a magyarra vonatkozó adatokat, amelyek 
saját eredményeink [14]. A táblázatból kitűnik, hogy az 
angollal szemben egyes nyelvekben, például a törökben 
annyira megfordul a helyzet, hogy az egyszótagú szavak 
aránya még a háromszótagúaknál is kevesebb. A magyar 
ebből a szempontból közepes helyet foglal el, de jelentős

2 A legkisebb nyelvi egység, a szótag, sőt nem feltétlenül értelemmel 
bíró szótag megnevezése. Tulajdonképpen a logmolekula kifejezés 
jobb lett volna rá. Később már kétszótagú logatomról is beszélnek,

3 Comité Consultatif International Téléphonique rövidítése. Akkoriban 
minden nemzetközi tudományos szervezet neve, miként a Genfben 
székelő Népszövetség első hivatalos nyelve is francia volt. A Télépho
nique rövidítése azért lett F, mert a T már le volt foglalva a Télégra- 
phique-ra, és ezért a német Fernsprecher szó első betűjét vették köl
csön. Később a két szervezetet CCITT betűrövidítéssel egyesítették.

4 A szakirodalomban V (vokális) a magánhangzó, C (konszonáns) a 
mássalhangzó rövidített jele.
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5. ábra. Az alapzaj hatása az érthetőség változására. Esetünkben a za
varó zaj az átviteli vonalba elektromosan van bekeverve, és az érthető
ség a beszéd átlagos hangosságszintjének a fehérzaj jellegű zavarszint
hez képest mérhető többletszint függvényében van ábrázolva [10,12).

arányú a háromszótagúak mennyisége. A magyar szavak 
hosszával az érthetőség eleinte növekszik, de három szó
tag fölött már biztosan csökken. Egy másik tapasztalat, 
hogy zajos környezetben három küszöböt kell átlépnünk, 
hogy a fokozatosan javuló jel/zaj viszony mellett a szö
vegmegértésig eljussunk. Ha a zajszint 10 dB-lel maga
sabb az átlagos beszédszintnél, meg tudjuk állapítani, 
hogy beszédet hallunk. További 6 dB beszédszint emelés 
esetén már sok szóalakot fölismerünk, végül 0 dB jel
szint—zajszint helyzetben 40-60 % logatomérthetőség 
tapasztalható, ami a nyelv és a téma ismeretében elérheti 
a 85-90 %-os beszédérthetőséget is (5. ábra)?

A nyelv gyakorlata mindezt már régen tudta, ezért 
külön szó alakult ki a különféle szócsonkok, illetve a 
folyamatos beszéd megértésére. Franciában a netteté 
(tisztaság, világosság), angolban az articulation (tagolt
ság, kiejtés), németben a Silbenverständlichkeit (szótag- 
fölismerés) vonatkozik az általában értelemmel nem bíró 
szóelemekre, míg az itelligibilité (inelligibility, Verständ
lichkeit) fejezi ki a beszédmegértést. A szétválasztás való
ban ennél bonyolultabb. A kettő kapcsolatát szemlélteti a
6. ábra. Pontosabb összefüggéseket főleg angol nyelvre 
ismerünk [8, 10,15], az eredmények azonban erősen füg
genek a vizsgálati anyagtól.

Több típusú vizsgálati szövegfajta létezik, négyet sorolunk föl [81.
1. Nyelvi jelentés nélküli egytagú logatomok. Ezekkel vizsgálható 

például egyes hangok érthetőségi foka, zajos körülmények között ért
hetőségi stabilitása. A vizsgálati minták összeállításához figyelembe kell 
venni a nyelvben előforduló hangok és hangkapcsolatok statisztikáját. 
Ezt a föltételt általában nem tartják be következetesen. Az első próbál
kozások során például csak magát a szótári hangstatisztikát vették figye-

5 Arra, hogy az agy milyen kombinációkra képes, számos példát ta
pasztaltam. Idegen város utcáin sétálva, az előttünk haladók beszédé
ben magyar szavakat, sőt szókapcsolatokat vélünk fölfedezni, kizárólag 
néhány százalékos szótagérthetőség és az imbolygó figyelmű agyi adat
elemzés révén. Közelebb érve a beszélőkhöz, kiderül, hogy a társalgás 
idegen nyelven folyt, és egyetlen magyar szó sem hangozhatott el.
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6. ábra. Hozzávetőleges kapcsolat a szótag- és mondatérthetőség kö
zött több vizsgálat eredménye szerint [10-12, 151.

lembe. Ez azonban hibás álláspont. Egy magyar példán bemutatva: VCC 
alakzatban „tr” hangkapcsolat nemlétezik, viszont „rt” gyakori (mert, 
kert, part stb.); CCV esetben viszont a helyzet megfordul, éppen „rt” nem 
fordul elő, viszont „tr” akad (trón, trombita, tréfa stb.). Végül VCCV for
mában mindkét változat előfordul. Többek közt ezért is kell kétszótagú 
logatomokat szerepeltetni a vizsgálatokban. Ismételten hangsúlyozzuk, 
hogy az értelem nélküli szókapcsolatokban is ragaszkodnunk kell a teljes 
értékű nyelvi statisztika adatainak tekintetbe vételéhez.6

Amikor az angol jelentés nélküli logatomokat készítették, a hagyo
mányos helyesírással nem lehetett mit kezdeni. A szövegmondók sem 
tudták, hogyan olvassák be a logatomokat. Ezért -  elsősorban az ő ki
képzésük érdekében -  a 40 angol beszédhang, különösen a l l  vokális 
és a 4 diftongus7 egységes jelölésére körmönfont mesterséges fonetikai 
jelrendszert alakítottak ki, mint például ä („take”, „face”), é („treem”, 
„feet”), ü („boot”, „glue”) , ! („bite”, „lime”) stb. A megértett műszavak 
visszajelzésében elfogadták a hagyományos angol helyesírási megoldá
sok bármelyikét. Ha például a közölt szó „blue” hangzású volt, a 
„blue”, „blew" vagy „bloo” választ egyaránt helyesnek tekintették. A 
szövegközlők 8 órai, a lehallgatók 24 órai (!) gyakorlás után foghattak 
hozzá a valóságos kísérletekhez.

2. Egy- és kétszótagú valóságos szavak. Ezen az úton is elképzelhe
tő egyes hangok és hangkapcsolatok, méginkább az egyes szavak ért
hetőségének vizsgálata, természetesen erősen nyelvtől függő ered
ménnyel. Maguknak a szószedeteknek az összeállítása kényes feladat. 
Nehéz vagy ritkán előforduló szavak éppúgy nem kerülhetnek a listá
ba, mint a nagyon megszokottak vagy sűrűn előfordulók. Könnyíti a 
helyzetet, hogy ezúttal nem kell kényszerfonetikai fölkészülés, így a 
gyakorlási idő a felolvasónak 1 órára, a lehallgatóknak 12 órára csök
kenthető. Ez a fajta vizsgálódás átviteltechnikai szempontból kisebb 
jelentőségű, de orvosi célú beszéd-audiometriában éppen ilyen szavak 
fölismerésére szokás támaszkodni.

2/a. Az úgynevezett szpondeusz jellegű kétszótagú szavak. Két, 
egyenlő mértékben hangsúlyozott szótagból álló angol szó, például 
„eyebrow”, „playmate”, „workshop”. Tudomásunk szerint más nyelv
ben nem használják, bár például a svédben is van rá lehetőség.

3. Mondatokban elrejtett kulcsszavak, vagy egyszerűbben mondatok 
végszavai. Egyes amerikai szabványokban [16] olyan rövid mondatok 
hangzanak el, amelyeknek az igaz-hamis voltát kell eldönteni, vagy a

6 F. Trendelenburg: Klänge und Geräusche -  Springer, Berlin 1935. 
című könyvének 208. lapján utal HF. Mayer egy 1927-ben megjelent 
dolgozatára, amely szerint a logatomok szerkesztésében a hangokat és 
hangkapcsolatokat a nyelvben előforduló gyakoriságuk szerint kell 
tekintetbe venni. Ezzel valószínűleg elsőként vetette föl a kiegyenlített 
fonetikájú szöveglisták ötletét.

7 A diftongus két egymás utáni magánhangzó szoros átmenő kapcsolata.
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are box crash ride smile

Angol 
szó [16]

bad came creed rise strife
bar cleanse deadi rub such
bask clove deed slip then
hunt there tue use wheat

lid hecht kroch banz spusch
Német schrolb heir blek fetz grisk

lógatom garn weh teus trill nand
[17] ruch dib bar degt zend

glund schles frorch dar neft

Francia
lógatom

[18]

frok
spour

gouze
giig

boul
grin

lif
flére

slot
chéte

roul bouc yache britch site
dréle prost strotch trame youb

kérdésre egy szóval válaszolni. Bonyolultabb esetben le kell írni a hal
lott mondatot, a 4 vagy 5 kulcsszónak pedig hibátlannak kell lennie. A 
módszert hosszadalmassága miatt sok kritika éri, azért is, mert érthe
tőség helyett inkább emlékezetet vizsgál. Német szabványok [17] jóval 
egyszerűbb feladatot jelentenek, amikor az elhangzott mondat utolsó 
szavát kérik rögzíteni. Mindkét módszert kevés célra használják.

4. Kötöttszámú hasonló hangzású szóból a helyes kiválasztása. A 
lehallgató ilyenkor nyomtatott szólistát kap kézbe, ebben azt a szót kell 
megjelölnie, amit a bemondott szöveg alapján hallani vélt. Rímes pró
bának is nevezik, angol nyelvterületen kitűnően bevált. Az amerikai 
szabványos vizsgálatokhoz 150 hatos szópár készült. Példák: cook -  
look -  hook -  shook -  book -  took, vagy: kid -  kith -  king -  kit -  kill -  
kiss. Más nyelvekre hasonló mennyiségben nem könnyű ilyen soroza
tot alkotni. Magyarban például ilyen lehetne: fóka -  hóka -  jóka -  
móka -  róka -  zsóka. A német DIN szabványokban találunk hasonló 
próbálkozást, ezek azonban nem érik el az angol példák használható
ságát. A következő sorozatban: Hin -  Drin -  Sinn -  Zinn -  Kinn -  Rinn, 
például nemcsak a kezdőhangok között van észlelhető különbség, 
hanem a többi hang között is -  például hosszúságban.

Akár jó, akár kevésbé jó példákat közlünk a megfigye
lővel véletlen találatok elég nagy valószínűséggel adód
nak. Ezért az egyszerű [1] képletünk már nem használha
tó. A kevés alternatívát képviselő esetekben a korrigált 
számítás valamivel bonyolultabb [8, 16]:

. _  b

É ( %)  -  100 - — ( 2)  
k

ahol ka feladatok száma, n pedig a változatok lehetősége, 
j  a helyes és h a hibás válaszok száma. Ha például az el
hangzott 50 hatos mintából 25 helyes és 25 hibás választ 
kapunk, figyelembe véve, hogy n - 1 = 5, tehát É= 40 %, 
szemben az (1) összefüggés szerint számított 50%-kal. 
Természetesen minden olyan esetben, ahol az alternatív 
válaszok lehetősége kicsi, a pontosabb számítást kell elvé
gezni. Például CV vagy VC esetben nagyjából 200-300, ha 
azonban a magánhangzó fölismerése biztos, mindössze 
30-40 válaszlehetőséggel számolhatunk.

Semmi sem új a Nap alatt. M. Vitruvius Pollio Augus
tus korabeli római építész „De Architectura” című híres 
munkájának V. könyve 4. fejezetében egyes színházi szö
vegek szavairól azt írja, hogy a „sol”, „lux”, „flos”, „vox” 
azért érthetők nehezen, mert nem „határozott” a kezde
tük és a befejezésük. Kempelen Farkas „Mechanismus”-
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3. táblázat

A magyar érthetőségi szövegm inták számának 
szótagtípusok szerinti eloszlása

Szótagtípusok V ve CV CVC CVCC összes

Egyszótagú 9 15 4 15 4 47
Kéttagú,

első szótag 6 5 15 14 1 42
Kéttagú,

második szótag _ 1 10 29 2 42
Háromtagú, 

első szótag 4 2 16 1 _ 23
Háromtagú,

második szótag 1 2 12 8 _ 23
Háromtagú,

harmadik szótag 1 1 5 14 2 23

ának (1791) előszavában arról szól, hogy a beszélőgépe 
által képzett, mesterségesen összeállított rövid szavak 
közül melyek voltak legjobban és melyek legkevésbé 
érthetők a hallgatóság számára.

Az első lógatom próbálkozások nemzetközileg nem váltak be. A 
nyelvi statisztikák több-kevesebb figyelembe vételével hasonló elvű, de 
nyelvileg elfogadható vizsgálati minták keletkeztek. A 2. táblázat ban 
néhány összehasonlító példát közlünk.

Első csoportban az amerikai egytagú szavak listájából közlünk egy 
részletet [161. A szavak az angolban előforduló hangok statisztikai ará
nyában vannak összeállítva (phonetically balanced = PB), Később látni 
fogjuk, hogy ez a megoldás még további módosításra szorul, amint a 
magyar vizsgálati szöveg-összeállítás szemlélteti. A táblázat második 
csoportja a volt keletnémet szabványból van kiemelve [171. Ezek mes
terségesen összeállított logatomok, amelyekben már inkább alkalmazni 
lehet statisztikai elveket. Hasonló próbálkozás a francia szövegminták 
összeállítása [181, amelyből szintén közlünk néhány példát a táblázat
ban. Mivel a két utóbbi nyelv helyesírása sem egyértelműen fonetikus, 
néhány válasznál a kétértelmű eseteket külön kell elbírálni.

Magyar szövegminták szerkezete és használata

Érthetőségvizsgálati szövegmintáink megszerkesztésé
hez sok előzményre támaszkodhattunk [19, 20]. Az első 
elv, amit a korábbiaknál nagyobb következetességgel 
alkalmaztunk, nem a szótár, hanem a nyelvhasználat sta
tisztikai adatainak fölhasználása. Ez hozzáférhető [21], 
eredményeit magyar szabványban 1954-ben rögzítettük 
[22], Röviden összefoglalva arra fordítottunk gondot, 
hogy ne csak a nyelvben előforduló hangok gyakorisága, 
hanem a szótagok hangi alakja és egymáshoz fűződő 
kapcsolódásai is arányosan képviselve legyenek a min
tákban. Nem csak egy-, hanem két- és háromszótagú 
szóalakokat is alkalmaztunk.

A 3■ táblázatban állítottuk össze, hogy szómintáinkba milyen alakú 
szótagok kerültek be. A pontos adatok nem mind egyeznek a valóságos 
nyelvi arányokkal, elsősorban a ragozás, fokozás és egyéb nyelvtani 
változatok elhanyagolása miatt. Annyi megfelel a valóságos statisztiká
nak, hogy a leggyakoribb magyar szótagtípus CV és CVC. Az is jellegze
tes, hogy az amúgy is nagyon ritka CVCC nem szerepel háromszótagú 
mintaszavainkban sem az első, sem a második szótagban.

A háromszótagúak bevétele mintaszavaink közé indokolást igényel, 
mivel ilyeneket más nyelvekben nem alkalmaznak. Az előfordulási gya
koriság mellett (az összes ennél hosszabb szó csak mintegy 13-15 %-ot 
tesz ki) fő ok, hogy VCCV kapcsolat legkönnyebben ebben az alakzat
ban hozható létre. Hozzá kell tennünk, hogy az összeállítások során 
bizonyos tiltó szabályokat is figyelembe kellett vennünk, például, hogy 
ne kerülhessen a CC kapcsolatok közé zárhang + réshang (például t + s 
vagy p + f), tehát ezért is ki kellett használnunk a három szótag adta

lehetőségeket. Mindezen előnyök ellenére kétségtelen, hogy az ilyen 
hosszú szóalakok megfigyelése nagyobb terhelést jelent.

Ismételten utalnunk kell arra, hogy más a fölismerés 
mechanizmusa a hangok és más az értelmes szavak ese
tében. A szótári ismeret bekapcsolása a megértés folyama
tába második szövegkészítési alapelvünk megvalósításával 
nagyobb szellemi teljesítményt és gyorsabb kifáradást je
lent. Ezt igyekszünk kikerülni, amit a következő bekez
désben ismertetünk. Még tovább menve, erősen nő a le
hallgató terhelése, ha a nyelvtani kapcsolatokra is figyel
nie kell. A mondatok megfigyeltetését ezért már nem te
kinthetjük klasszikus értelemben vett érthetőségvizsgálat
nak. A mondatokat tartalmilag is meg kell érteni, sőt a tel
jes tartalmi megértés még mindig nem logikai megértés!

Saját értelmezésünk szerint valójában csak a megértés 
elemi fokát, azaz a hangok és hangkapcsolatok pontos 
visszajelzését tekinthetjük ellenőrizhető és megismételhe
tő mérési adatnak, ez tekinthető az alapfokú valóságos 
fonetikai érthetőségnek. Ehhez képest aztán a szöveg 
(szó, mondatrész, mondat) érthetősége bizonyos szorzó
faktorokkal látható el, ezek a szorzók azonban mind a 
szövegtől, mind a megfigyelő értelmességi fokától erősen 
függenek, tehát nem érthetőségi, hanem intelligencia 
adatokat eredményeznek.

Második tézisünk az előbbiekből következik. Mégis bő
vebb magyarázatra szorul, mert ez nem módosítása vagy 
javítása a korábbi külföldi próbálkozásoknak, hanem 
azokkal egyenesen ellentétes. Szemben azzal a gyakorlat
tal, hogy az egytagú logatomok jelentés nélküli hangkap
csolatok, az egy- vagy többtagú hangalakzatok viszont je
lentéssel bíró valóságos szavak, mi azt az elvet követjük, 
hogy a mintaszavak a véletlen összeállítás folytán akár 
nyelvi jelentéssel bíró, akár ilyennel nem rendelkező 
hangalakzatok egyaránt lehetnek. Hiszen az összeállítás a 
nyelvi hangeloszlásnak és a szótag-alakzatoknak megfele
lően, de nem meglévő szövegekből kivett hanganyagból 
készült. Ezért a végleges szövegmintákban értelem nélkü
li, de nyelvi hangzás szempontjából kifogástalan, továbbá 
véletlenül értelmes szavak is előfordulhatnak. Ezzel kettős 
célt érünk el. Minden nyelvben vannak kevéssé ismert, 
például nyelvjárási, szakmai vagy ritkán használt irodalmi 
szavak, amelyek nem mindenki számára ismertek. Ezt a 
nehézséget az angol példákban úgy kerülték meg, hogy 
az ilyen szavakat nem vették be a példák közé. Ezzel 
azonban a nyelvi hangkapcsolatok valószínűségi eloszlá
sát némileg rontották. Saját álláspontunk más megoldást 
kínál. Azzal veszi figyelembe az agy valószínű fölismerési 
mechanizmusát, hogy nem köti meg a hallgató beállított
ságát az értelmes vagy értelem nélküli szöveg irányába. 
Más szóval: az egy irányba beállított gondolkodást meg
akadályozzuk, vagy legalább is valószínűtlenné tesszük. 
Ha valaki tudja, hogy értelmetlen szótagokat fog hallani, 
jobb meggyőződése ellenére is értelmetlenre javítja a hal
lott hanganyagot. Hasonló a helyzet az ellentétes esetben 
is. Ha azonban az értelmezés agyi mechanizmusa ebből a 
szempontból nincs kényszerhelyzetben, szabadon dönt, 
vagyis azt válaszolja, amit valóban hallott.

Pszichológiai okokból őszinte válaszadásban is szere
pet kaphatnak kényszer-félrehallások. Ez az érdeklődési 
vagy szakmai beállítódás következménye. Amikor például
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katonákkal hallgattattunk le szövegmintákat, az „arc” szó
ra gyakran kaptunk „harc” választ. Ebből arra lehet követ
keztetni, hogy a homogén csoportoktól nem várhatunk el 
olyan megbízható érthetőségi eredményt, mint a vegyesen 
összeállítottaktól. Várható, hogy a szóráskép ilyenkor job
ban szétterül, de a középérték megbízhatóbb lesz.

Tévesztések a leggondosabb előkészítés mellett is előfordulnak, hi
szen éppen ezek megismerésére készülnek a vizsgálatok. Ezért célszerű 
azt is kideríteni, hogy az egyes beszédhangok milyen irányokban té- 
veszthetők, és hogy mekkora a tévesztésekkel szemben az állékonysá
guk. Ezekről az eredményekről egy második írásban számolunk be. 
Annyit mégis megemlíthetünk, hogy egyes hangok érthetőségi stabilitása 
suttogott szövegmondás esetén nagyobb, mint a normális hangerejű be
szédben. Arra is gondolni lehet, hogy más-más nyelvekben más az egyes 
hangok érthetőségi biztonsága. Ez azonban csak akkor volna ellenőriz
hető, ha azonos szempontok szerint összeállított, de az illető nyelv hang
összetételét képviselő szövegmintákkal végezhetnénk vizsgálatot.

A magyar szabvány szövegmintáiból néhány töredéket a 4. táblá
zatban mutatunk be. Az értelmes-értelmetlen probléma előzetes közlé
se mellett további magyarázkodás és hosszas előzetes gyakorlás nem 
szükséges. Bevezető mondatok nélkül, megfelelő szüneteket tartó 
fölolvasással kell beolvasni a lejegyzendő szóalakzatokat. Az amerikai 
szabvány [161 szerint a logatomok mindegyike előtt figyelemfölkeltő 
mondatok (carrier sentences) hangzanak el: „az első csoport... most 
figyeljen... a negyediknek írja” stb.

Az amerikai listasor 1000 egyszótagú szóból áll, a magyar jegyzék 
10 sorozatban 200-200 vegyes-szótagos szövegmintát tartalmaz, azonos 
szempont szerinti elosztásban, de egymással sehol nem egyező össze
tételben. A 4. táblázatban bemutatott néhány példa négy sorozat 10- 
10 szóösszeállítását tartalmazza. Nagyjából ellenőrizhető, hogy a 30- 
35 % értelem nélküli hangkapcsolat mellett hasonló mennyiségű olyan 
alakzat szerepel, amit egyetlen hang cseréje értelmessé tehet, végül van 
egyharmad olyan szó, amely véletlenül értelmesnek adódott.

A vizsgálatok lebonyolítása alkalmával néhány mellé
kes szempont nem hagyható figyelmen kívül. Ilyen a meg
figyelők személyi képessége, amit ellenőriznünk kell. Az 
audiometriás átvizsgálás és a korellenőrzés mellett az 
egyéni figyelem vagy fáradékonyság szintén fontos ténye
ző. Éppen emiatt kell az előzetes ellenőrző próbakísérlete
ket elvégezni. Az alkalmatlan egyedek ezáltal kiszűrhetők.

Foglalkozni kell a célnak megfelelő számú egyszerre 
résztvevő lehallgatók csoportosításával és elhelyezésével 
is. A nagyobb létszám előnye a valósabb középérték, vi
szont elhelyezkedés szempontjából a nagy létszámú cso
port már nem kaphat akusztikailag egységes benyomást, 
például a hangszóró jelleggörbéje vagy egy nagyobb 
terem akusztikai egyenlőtlenségei miatt. A vizsgálatok 
pontos körülményeit ezért a jegyzőkönyvekben mindig 
rögzíteni kell. E nélkül kétes, hogy egy érthetőségvizsgá
lat eredményei a megadott pontossággal elfogadhatók-e?

A vizsgálatok egyik legjelentősebb problémaköre ma
gának a kísérletnek a végső célja. Nagyon valószínű, 
hogy a legmegfoghatóbb cél az átvitel jóságának megál
lapítása, csakhogy ez sem abszolút értékekkel adható 
meg, hiszen a vizsgálati feltételektől is függenek az ered
mények. Ezért általában nem abszolút értékként kezelen
dők az eredmények, hanem mint két átviteli rendszer 
vagy valamilyen zavaró hatás értékelésére vonatkozó mi
nősítési adatok. Ezeket a különbségeket objektív mód
szerekkel is mérni lehet (megváltoztatott átviteli sáv vagy 
más jellegű utózengési idő stb.), tehát jó kapcsolatok te
remthetők az érthetőségben adódó eltérésekkel. Az ért
hetőségi adatok különbsége minőségi értékelést szolgál
tat akkor is, ha nem pontosan tudjuk, hogy melyik fizikai 
tényező okozta a változást.

4. táblázat

Példák a magyar érthetőségi szövegm intákból

I. sorozat III. sorozat VII. sorozat X. sorozat

peme zék vérzőhaj lekfenn
mák nyeri apu neből
suntold viterül vez ik
eg kundog ig inu
rókám ve szőtte poémzett
taslacs leomalt mag em
eb hezg bogáncs ogylak
nyelvér rotol a emlékszem
gyet vei lang sen
kattlagzi állvafon elfér godlos

Ebben a dolgozatban a probléma fölvázolását tekintet
tük célunknak. Egy későbbi alkalommal az objektív mé
rési módszerekkel kívánunk foglalkozni.
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NÁRAY ZSOLT
(1927-1995)

Mi az egyetemen még elbűvölten csodáltuk a keserédes 
20. század első felének alkotásait, mikor egy fiatal társunk 
már 1950-ben a 20. század második felében járt: számító
gépeket épített. Zsoltot elémidézve erről a Fizikai Szemle
2. számában, 1951-ben megjelent írását olvasom. Néhány 
évtized késéssel mi is megtanultunk pr ogramozni ,  
miközben ő ép í t e t t e  a számítógépeket. Mi táblánál ma
gyaráztuk, milyen a fényhullám, arról f i lozofá l tunk,  
miként hullámzik a foton, miközben ő mér te  mindezt. 
A TPA egy fizikusgenerációt vezetett be az informatikába. 
Amikor mások még „kutatási tervet” komponálva Állam 
Apuka fejésére összpontosították szellemi energiájuk java
részét, őmár vá l l a lkozot t .  Apiros-fehér-zöldpántlika 
divatja előtt tanította meg a RECOGNITA és a MODULÁ
RIS PROLOG a világot (és önmagunkat is) arra: mit tud  a 
magyar, mit alkot a legfrissebb területen, az informatiká
ban. A NEWSWEEK ezen keresztül mutatta be Budapestet.

Zsolt mindig bízott abban, hogy mi magyarok is labdá
ba rúghatunk. A fiatalokkal együtt örült, mikor magyar 
software aratott sikert a világban. Együtt szomorkodott, 
amikor kiváló magyar koponyák nyugati agyak termékei
nek importjára koncentrálták erőfeszítéseiket.

Hogy ez az ország a nyolcvanas években sikeresen 
tette magáévá a számítógép-kultúrát, abban Zsolt is jelen 
van. Velünk marad, amikor fiataljaink helyet keresnek -  
és Zsolttal együtt bízzunk, helyet fognak találni -  ennek a 
kis népnek Európában.

Zsolt mindig előttünk járt. Most is.
Valahol a felhők mögül les át a 21. századba.

Náray Zsolt, a fizikai tudományok doktora, a z  SZKI megteremtő
je és volt igazgatója 1995. február 13-án távozott el. Dömölki Bálint 
február 24-én fejezte ki a munkatársak és tanítványok tiszteletét az  
Óbudai Temetőben. A sírnál a fenti szavakkal mondott búcsút Marx
György.

NÉGYSZÖGLETES KERÉK Rovatvezető: Gnädig Péter
ELTE Atomfizikai Tanszéke

A 128. PROBLÉMA

Mekkora az eredő ellenállása az ábrán látható „végtelen ellenállás
láncnak"?

Konstruáljunk hasonló elven megoldható feladatokat!
R  2 R  4 ft QR

transzformációt” hajtsunk végre, s a keresett ellenállásra egy rekurziós 
egyenletet írhassunk fel.

A „megcsonkított” lánc minden eleme 2-szer nagyobb ellenállású, 
mint az eredeti lánc megfelelő elemei, emiatt az eredő ellenállása is 
kétszer nagyobb kell legyen. Egyenlet formájában:

X =

melyet elemi úton megoldhatunk, és a fizikailag reális eredmény:

A 128. PROBLÉMA MEGOLDÁSA

A feladat egyszerűsége a kapcsolás bonyolultságában, az elemek 
nagyon nagy (végtelen) számában rejlik. A végtelen (fizikusok számára 
ez a szó annyit jelent: nagyon nagy vagy nagyon sok) azt a tulajdonsá
got fejezi ki, hogy valamiből olyan sok van, hogy ha egyet hozzáte
szünk vagy éppen elveszünk belőle, gyakorlatilag változatlan marad.

R  2 R  4fl

Ha az ismeretlen eredő ellenállású láncból egy láncszemet (vagyis 
kettő darab ellenállást lekapcsolunk), a maradék lánc az eredetihez 
hasonló, azzal arányos ellenállású lesz. A lánc skálázási szimmetriájá
nak köszönhető tulajdonság teszi lehetővé, hogy egyfajta „renormálási

X  = f?(l +v/í).

A feladat könnyen általánosítható különböző ellenállásértékekre. Az 
„eltolási operátornak” akkor „sajátállapota” a rendszer, (ha szabad itt 
kvantumelméleti nyelvezetet használnunk), ha az alábbi felépítésű:

R  k R  k 2R  k 3R

Az eredő ellenállás kiszámítását, valamint a különböző határesetek ta
nulmányozását az Olvasóra bízzuk.

129. PROBLÉMA

Egy a  félnyílásszögű, függőleges ten
gelyű tölcsér belső oldalán kisméretű 
golyócska pattog oly módon, hogy min
dig ugyanolyan magasságban, a tengely
től R távolságban ütközik a tölcsérrel. Két 
pattanás között T0 idő telik el.

Mennyi idő alatt „járja körül” a go
lyócska a tölcsért?

A Kvant nyomán
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A FIZIKA TANÍTÁSA Rovatvezető: Gecső Ervin
Országos Közoktatási Intézet

A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK OKTATÁSA 
A GLOBÁLIS VÁLTOZÁSOK KORÁBAN

Art Hobson 
Arkansas Egyetem 

Fayetteville, USA

Amikor oktatóként előadást tartok -  akár 200 főnyi 
hallgatóságnak is -  minden igyekezetemmel azon va
gyok, hogy intenzív és interaktív kapcsolat alakuljon ki a 
diákjaimmal. Ennek egyik eszköze a „brain storming”, 
vagyis kötetlen ötletbedobás és kérdésfelvetés kiprovo- 
kálása. Például: „Soroljuk fel napjaink legfontosabb glo
bális problémáit! Önök megnevezik, én írom. ”

A hallgatóság segítségével elkészül a felsorolás.
Jó! Listánkban megtalálhatók a jól ismert „bűnösök”: 

üvegház-effektus, túlnépesedés, stb. (A legkülönbözőbb 
diákcsoportokban ily módon készült listáink mind figye
lemre méltóak és mind nagyon hasonlók.)

Tekintsük át sorra listánk tételeit és vessük fel a követ
kező kérdést: „Milyen mértékben, illetve egyáltalán 
összefüggenek-e egyes tételek valamilyen műszaki, vagy 
természettudománnyal?”

Globális éghajlatváltozások? Hát persze! Bűnözés elter
jedése? Nem egészen ennyire nyilvánvalóan; de vajon 
nincs-e kapcsolat a fegyverek, a kábítószerek, városaink 
öldöklési zónái (legalább is Amerikában) és a műszaki 
tudományok között?

Mindezzel igazolhatjuk a globális változásokra felké
szítő oktatás-nevelés első fontos elvét:

1. Globális kérdésekben történő állásfoglalás előtt az 
embereknek közelebbről meg kell ismerkedniök a műsza
ki és természettudományokkal. Ugyanezen okból pedig a 
tudományok oktatásában globális kérdésekre is ki kell 
térni.

Vannak-e további általános oktatási elvek?
Az AAAS (American Association for the Advancement 

of Science = A természettudományok fejlesztésének és 
terjesztésének kérdéseivel foglalkozó amerikai társulat) 
idei (1994. évi) közgyűlésén D. Pimentel ökológus be
mutatott egy tanulmányt az emberiségnek a 2100. évre 
előre jelezhető állapotáról.

A tanulmány szerint Földünk energia-, víz- és termőföld 
készleteinek kimerülése olyan rohamos ütemű, hogy az 
össznépesség létszámának 2 milliárdra kellene csökkennie 
(ugyanezen 2100. évig) ahhoz, hogy globális jólétről egy
általán szó lehessen. Pontosabban: ennyi embernek lehet
ne biztosítani az iparosodott országok jelenlegi szintjének 
valamennyire megfelelő életszínvonalat, de csak akkor, ha 
ésszerűbb gazdálkodásra térünk át energia és egyéb ter
mészeti készletek vonatkozásában. Ámde máris 6 milliárd-

Az előadás -  akárcsak Art Sussmané, melyet előző számunkban közöl
tünk -  elhangzott az 1994. augusztus 22-27-ike között Egerben rende
zett „Rio followup” című fizikatanítási konferencián -  fordította: Hai- 
man Ottó.

nyi a Föld népessége, ha pedig a jelenlegi ütemben to
vább nő, 2100-ra eléri a 12 milliárdot. Pimentelt idézve: 
„Ha a jelenlegi fejlődés ütemét nem tudjuk csökkenteni, 
úgy világszerte az abszolút nyomor és szegénység, a jár
ványok és éhínségek elterjedésének apokaliptikus képeit 
fogjuk látni, az USA lakosságának életszínvonala pedig a 
jelenlegi kínaira süllyed. ”

Világos, hogy fordulóponthoz érkeztünk:
2. Az emberiségnek döntenie kell meg tudjuk-e valósí

tani a jólétet az egész világon, vagy pedig ránk szakad a 
sötétségnek egy újabb korszaka?

Vajon nem túldramatizálás, ha a „sötétségnek egy 
újabb korszakáról” beszélünk? Nem!... Gondoljunk csak 
Ruandára, az AIDS-re, vagy a jelenkor vallási fanatizmu
sára!

Számos eszmecsere amerikai diákokkal arról győzött 
meg, hogy nem éppen optimistán látják jövőnket: érzé
kelik a sötétség újabb korának közeledtét. Én viszont 
felszólítom minden oktató kollégámat: mondja meg diák
jainak, hogy a sötét kor eljövetele csak az egyik alternatí
va. Igenis meg tudnák valósítani a jólétet szerte a világon, 
mégpedig -  ahogyan az alábbi érvelésemből látszani fog 
-  meglepően könnyen.

Kérdezzék meg a diákjaikat: Vajon kié a döntő szó, 
amikor jólét és sötét korszak között kell választani? A 
kormányé? Az üzleti köröké? A tudományé? Vezessék rá a 
diákokat a helyes válaszra: ők maguk fognak dönteni! Te, 
Kovács Péter, és te, Szabó Juli, mégpedig azzal, hogy 
mennyire vagytok éberek és azzal, hogy milyen életmód
ra szánjátok rá magatokat.

Ez megint csak nem túldramatizálás, hanem a tudósok 
által egyetértőleg megfogalmazott intelem. A Union of 
Concerned Scientists (a Közügyekkel Törődő Tudósok 
Uniója) anyagot dolgozott ki, amelyet a világ 1600 vezető 
tudósa (köztük 104 Nobel-díjas, vagyis az élő díjazottak 
többsége) írt alá. A terjedelmes anyag hivatalos címe „A 
Világ tudósai figyelmeztetik az Emberiséget”. Összefogla
lója szerint: „Mi alulírottak, a Világ vezető tudósai, ezen
nel óva intjük az Emberiséget attól, aminek elébe kell 
néznie. Amennyiben nem akarjuk, hogy megszámlálha
tatlan embertömegek életkörülményei nyomorúságossá 
váljanak és meg akarjuk akadályozni, hogy globális ha
zánk, a Föld jóvátehetetlenül megkárosodjék, gyökeresen 
változtatnunk kell azon, ahogyan jelenleg a Földdel és a 
Földön kialakult élettel gazdálkodunk. ”

A fenti figyelmeztetés egy újabb elvre is világít rá:
3 . A tudományos oktatásnak-nevelésnek az egész 

Föld, sőt egész Tejútrendszerünk problémáira is ki kell 
térnie.
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23:58:40
első emberi lények

1. ábra. A „kozmikus óra". Egy napba összesűrítve a Föld 4,6 milliárd 
éves korát, a földművelés kifejlődésére éjfél előtt kéttized másodperccel 
került sor, az ipari forradalomra pedig éjfél előtt 0,004 másodperccel.

A Tejútrendszer szóba hozatala ebben az összefüggés
ben nem ok nélküli. Szeretném ugyanis felbátorítani min
den tanártársamat, tegye fel önmagának és diákjainak az 
úgynevezett „Fermi-kérdést”. Az ötvenes években Enrico 
Fermi egyik beszélgetése során a következő kérdést tette 
fel fizikustársainak: „ Tűnődtetek-e valaha is azon, miért 
nincsenek köztünk mindazok, akiknek itt kellene lenni- 
ök?”-  célozva ezzel a földöntúlról érkező látogatókra.

Fermi egyszerű statisztikai gondolatmenete a követke
ző volt: megbecsülte Tejútrendszerünk csillagjainak szá
mát, ezeknek azon hányadát, amelynek Földhöz hasonló 
bolygója lehetne, és így tovább, míg végül megkapta az 
olyan tejútrendszerbeli helyek hozzávetőleges számát, 
ahol élőlények műszakilag fejlett civilizációja alakulhatott 
ki. Ez egyébként tipikus példája volt azon becsléseknek, 
amelyeket Fermi előszeretettel levélborítékok hátoldalán 
szokott végigszámolni.

Hasonló számítást manapság az általános csillagászat 
szinte minden tankönyvében találunk, de a magam (e 
cikk szerzőjéről van szó, ford, megj.) új fizika-tanköny
vében is. Arra vezeti rá a diákot, hogy új perspektívá
ban lássa saját bolygóját és arra is eszméljen rá, hogy 
„megfelelő” bolygókat találni nem is könnyű dolog. 
Mégis, csak a magunk Galaxisán belül többezernyi fej
lett technológiai ismeretekkel rendelkező civilizációnak 
kellett volna kialakulnia, -  köztük soknak meglehető
sen régen -  és képviselőinek hozzánk eljutnia. Egy szó
val: „Hol vannak?”

Fermi három lehetséges választ fogalmazott meg:
A csillagok közötti közlekedés valamilyen ismeretlen 

oknál fogva megvalósíthatatlan. Az is lehet, hogy soha 
nem látták indokoltnak, hogy megkíséreljék. Végül pedig 
-  Fermi szerint -  elképzelhető, hogy egyetlen fejlett tech
nológiával rendelkező civilizáció sem éli túl saját techno
lógiájának velejáróit. Ez utóbbi feltételezést nevezem a 
„rövid élettartam hipotézisének”, amely -  amint saját Föl
dünk komor jövőképe mutatja -  nem is tűnik olyan kép
telenségnek.

A problémák széles perspektívában való láttatása 
egyébként nemcsak térben, hanem időben is indokolt. 
Vegyék rá a diákjaikat, tekintsék át a Föld létezésének 4,6 
milliárd évét. Ehhez fontos, hogy megértsék azon radio
aktív és egyéb mérési eljárások lényegét, amelyek múl
tunkról (hogyan fejlődtünk emberekké és mikor) konkrét 
és számszerű adatokat szolgáltatnak.

Az arányok helyes látásának kialakításához a „kozmi
kus órát” (1. ábra) vehetjük igénybe.

A fentebb említett 4,6 milliárd évet 24 órába összesű
rítve, a legkorábbi emberi lények éjfél előtt 80 másod
perccel fejlődnek ki; a földművelés felfedezésére éjfél 
előtt kéttized másodperccel kerül sor. A modern tudo
mány korszaka pedig -  amelynek beköszöntőt Koperni
kusz „Az égi szférák keringéséről” című művének megje
lenése jelzi -  0,01 másodperccel éjfél előtt veszi kezdetét! 
E villanásnyi „korszakban” megdöbbentő változásokra 
került sor. Gondoljunk például a demográfiai robbanásra 
(2. ábra), de minden „fejlődési” görbe menete is hason
ló: földterületek használatba vétele, állat- és növényfajok 
kiirtása, energiakészletek felélésének üteme -  akárhová 
is nézünk, a növekedés exponenciális, vagy annál is 
gyorsabb. (Ezért is ajánlom nagyon mindnyájuknak az 
„exponenciális növekedés” tanítását!)

A geológiai-biológiai korszakokban való gondolkodás 
globális látásmódunkat is fejleszti. A biológiai evolúció 
lassú, a természettudományok viszont gyorsan fejlődnek. 
Az emberi ösztönök kialakulása millió évnyi idő alatt 
ment végbe, a természettudományok fejlődése viszont

2. ábra. A népességrobbanás. A világ lakosainak száma még az expo- 
neciálisnál is gyorsabban nő.
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500 év alatt változtatott meg mindent -  azaz mindent, 
kivéve gondolkodásunkat. Kőkorszakbeli agyakkal ultra
modern technológiai problémák megoldásán kell fára
doznunk. Nem csoda, hogy nehezen boldogulunk.

Egyetlen példa: fajfenntartási ösztönünk helyes maga
tartást sugallt, amíg 30 év volt az emberek átlagos életko
ra. A természettudományok haladása ezen is változtatott. 
Az orvostudomány vívmányait elfogadtuk, de anélkül, 
hogy ősrégi utódnemzési ösztöneink és magatartásunk 
megfelelő szabályozását is elfogadtuk volna, aminek, 
mint köztudott, népességrobbanás lett a következménye. 
Az ehhez kapcsolódó ellentmondások jellegzetes kísérői 
a tudományos korszaknak.

4. Sok globális problémának gyökere: az ősi magatar
tásformák és új, a tudomány fejlődésével kapcsolatos 
realitások közötti ellentmondás.

Ne hagyják ki a tananyagból az ózonhiány és a globá
lis felmelegedés problémakörét. Mindkettő kitűnő alkal
mat jelent komoly természettudományos ismeretek köz
lésére, de önmagukban is fontos problémákról van szó, 
egyben intő példák arra, hogy milyen fontos az „óvatos
sági elv” szem előtt tartása.

Kezdjük az ózonhiánnyal. Ha történelmi fejlődésé
ben tárgyaljuk, kihangsúlyozhatjuk szociális jelentősé
gét, miközben természettudományos szempontból is ér
dekes jelenségről beszélünk. A társadalmi vészhelyzet 
bizonyos értelemben megszűnt: Az ózonszerződés ér
vénybe lépett és az Emberiség az ózonrétegben több 
kárt (mint amennyit eddig már tett) már nem fog tenni. 
A szerződés egy globális környezetvédelmi probléma
kör tudományos vizsgálatának eredményei alapján fele
lősségteljes magatartást ír elő. Mindez jelentős, sőt for
radalmi győzelme az ésszerű emberi gondolkodásnak 
és cselekvésnek.

Mégis tény és való, hogy túl sokáig vártunk: az ózon
réteg megsérült és egyhamar nem fog helyrejönni. Addig 
pedig az Emberiségnek a bőrrák fellépésének milliónyi, a 
rák okozta elhalálozásoknak pedig százezernyi többlet
számával kell szembenéznie, nem is beszélve más termé
szeti rendszerek megkárosodásáról. Ilyenek például az 
Antarktisz élelem-láncának alapját képező mikroorganiz
musok.

Hogyan is kerülhetett minderre sor, amikor pedig az 
ózonszerződést tető alá hozva olyan észszerűen tudtunk 
viselkedni és cselekedni? A válasz az, hogy nem voltunk 
eléggé óvatosak a szénhalogenidek alkalmazásának korai 
napjaiban, amikor a légkondicionálás hozzásegített ah
hoz, hogy például Houston és Dallas nagyvárosokká 
nőjék ki magukat és amikor modern katedrálisainkat, a 
nagyáruházakat hűtőberendezésekkel látták el. Amíg 
mindenki vásárolgatott, a szénhalogenidek feljutottak a 
sztratoszférába és komor meglepetésként megkárosítot
ták az ózonréteget.

A jövőben remélhetőleg jobban vesszük figyelembe
5. Az elővigyázatosság elvét: Légy óvatos! Annak érde

kében, hogy a társadalmat meglepetés ne érhesse, min
den technológiát, amelynek kockázata nem pontosan 
ismert, eleve ártalmasnak kell tekinteni, mégpedig mind
addig, amíg ennek ellenkezője nincsen kellőképpen bebi
zonyítva.

Egyszerű, de hatékony irányelv, amelynek figyelembe 
vételével újabb ózongondok elkerülhetők: Jobb a bizton
ság, mint az utólagos megbánás. Jobb biztosítást kötni, 
még ha soha nem vesszük igénybe, mint a ház leégésé
nek kockázatát vállalni. Magánéletünkben szinte mind
nyájan ehhez tartjuk magunkat, ámde ugyanezen elv glo
bális figyelembe vétele még várat magára.

Ezek után a globális felmelegedés problémájával is 
szembesíthetők a diákok. Ebben az esetben is tudomá
nyosan roppant érdekes jelenségkörről van szó. Ellentét
ben az ózonhiánnyal, a globális éghajlat felmelegedésé
nek még csak első szakaszairól beszélhetünk. Számos tu
dományos és társadalmi bizonytalanságra való tekintettel 
nem adható más tanács, mint: biztosítsuk be magunkat!

Ne legyünk azért túlontúl pesszimisták. A katasztrófák 
elkerülhetők; a problémák zöme egyedileg könnyű lépé
sekkel megoldható és a műszaki tudományok kínálta 
lehetőségekkel élve, világszerte is biztosítható a jólét.

Ezen derűsebb jövőbe vezető úton elindulni nem ne
héz. Két tennivalónk van. Először is cselekedeteinkkel a 
megfigyelt valósághoz, nem pedig egy általunk elképzelt 
világhoz kell alkalmazkodnunk. Másodszor pedig: cse
lekvés előtt alaposan el kell gondolkoznunk azon, vajon 
milyen hatással jár ez a cselekvés a megfigyelt valós vilá
gunkra.

Mindez (amire ezek szerint mindenképpen érdemes 
megtanítani diákunkat) nem egyéb, mint amit természet- 
tudományos hozzáállásnak neveznek.

6. Mivel a jólétet megvalósító jövőbe vezető úton csak 
a gondos megfigyelés és az alkotó intellektus tudhat el
igazítani, kívánatos, hogy nevelése során mindenki meg
ismerkedjék a természettudományok módszertanával.

Tekintsük például a gépkocsit. Nagyon tanulságos 
vívmány fizikai szempontból, de még tanulságosabb a 
társadalmi szerepének vizsgálata. Mindnyájan szeretjük 
autóinkat. Az általuk biztosított mozgékonysághoz való 
ragaszkodásunknak nyilván biológiai gyökerei vannak. 
Ugyanakkor viszont az autóinknak velejárói városaink 
átkai: a környezetszennyezés és zsúfoltság, továbbá kül
politikánk rákfenéje, az olaj biztosításának problematiká
ja, valamint évenként százezernyi baleset vagy környe
zetszennyezés miatti emberhalál. Ez is hozzátartozik az 
autós világunk valós képéhez; mégis, a köztudat alig fi
gyel fel erre.

Szinte minden ezzel a problémával foglalkozó ener
gia-szakértő határozott ajánlásokat tett, amelyeknek célja 
egyrészt alternatív közlekedési eszközök és rendszerek 
fokozott igénybevétele, másrészt a gépkocsik használatá
nak korlátozása. A természettudományos hozzáállás ezt 
sugallja. Ugyanakkor -  legalábbis az USA-ban -  a meg
szokott mozgékonyság és szabadság előbbre valónak 
bizonyul, az ésszerű és könnyű megoldás lehetőségével 
nem élnek.

Vajon reménykedhetünk-e abban, hogy állampolgára
ink szembesítése a természettudományos megfigyelések
kel, adatokkal, hipotézisekkel, következtetésekkel, előre
jelzésekkel, elméletekkel, a széles látókörrel, ésszerű 
hozzáállással és bámulatos eredményességgel segítsé
gükre lesz a társadalmi problémák megoldásában? -  
Igenis!
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A modern kultúra a természettudományok szárnyain 
érkezett hozzánk. Problémáinak megoldását is -  ha 
egyáltalán -  csak tudományos módszerek alkalmazásától 
remélhetjük.

Tény azonban, hogy a természettudomány igényeket 
is támaszt. Ősrégi, „velünk született” képzetekről való 
lemondást követel tőlünk és furcsa új elvek elfogadására 
bíztat. Ilyen például az, hogy „külső behatásoknak alá 
nem vetett tárgy állandó sebességgel, egyenes pályán fog 
mozogni”. Ki hallott még ilyet? Nagyon furcsa dologról 
van itt szó, jelesül a tehetetlenség törvényéről, amelynek 
elfogadását II Butterfield tudománytörténész ezért is a 
történelem legjelentősebb intellektuális frontáttörésének 
nevezett. A tehetetlenség törvénye nem felel meg az em
berek ősrégi képzeteinek, de a gépkocsi probléma józan 
elemzése sem lehetséges eddigi képzeteink alapján, intu
itív módon. A magam részéről mindkét esetben a racio
nális gondolkodást részesítem előnyben az intuitív hoz
záálláshoz képest.

Jó hírként közölhető, hogy az ésszerű megoldások 
meglepően egyszerűek. Nemcsak hogy nem terhesek, 
hanem még emelik is életünk minőségi szintjét. így pél
dául a gépkocsiproblémát racionálisan megközelítő váro
sok lakóinak véleménye szerint a közösségi élet kelleme
sebb és élvezetesebb lett, mint a hagyományos motorizált 
városokban. A megoldások maguk nem járnak kellemet
lenségekkel. Ami nehéz, az a régi szokásokról való le
mondás, illetve a probléma-megoldások érdekében meg
változtatott szokások elfogadása. Szokásokon változtatni 
sohasem könnyű, különösen ha ennek (a geológiai idő
skálán mérve) pillanatszerű gyorsasággal kell megtörtén
nie. Az emberi magatartásnak is van „tehetetlenségi tör
vénye”.

Összefoglalva:
7. Problémáink megoldása többnyire azon múlik, 

hogy az emberek képesek-e egyénileg áttérni környeze
tünket és a Földet kímélő magatartásra, ami azonban 
nem nehéz, sőt: új örömök forrása.

Ez is olyan elv, amely szinte kiprovokálja a „brain 
storming” jellegű vitákat. Szólítsák fel diákjaikat, írják le 
konkrétan, mi mindent tudnának a változás érdekében 
tenni, és meglátják: könnyűszerrel összeáll egy hosszú 
lista. Ezek után hamarosan ki fog derülni, hogy néhány 
diák -  életében először -  szelektív szemétgyűjtéssel fog
lalkozik, ráül egy kerékpárra, kikapcsolja a légkondicio
nálót, satöbbi. A biztonság kedvéért diákjaim között listát 
szoktam szétosztani (lásd a mellékletet), amely Földünket 
kímélő magatartásformákat sorol fel.

A modern élet ellentmondásainak egyike az, hogy az 
igényeinknek megfelelő magas műszaki szintű használati 
tárgyakhoz „olcsón” próbálunk hozzájutni. Amikor pél
dául a helyi diszkontraktárakban TV-készüléket vagy 
autót vásárolunk, nem adjuk meg ezeknek a teljes árát. 
Az árukért és szolgáltatásokért fizetett pénzösszegek 
ugyanis nem foglalják magukba a társadalmi és a környe
zetvédelmi költségeket. A magas technológiai szint árát 
azonban egy további, mélyebb értelemben sem adjuk 
meg. Nem fizetjük meg az „intellektuális árat”, amelybe 
igazság szerint bele kellene érteni annak felismerését, 
hogy tárgyaink és berendezéseink hogyan működnek,

mennyiben használnak, illetve ártanak nekünk, továbbá 
hogyan kell őket felelősségteljesen használni.

Társadalmunk technológiai potenciálja nagy hatalom
mal ruház fel bennünket, de természettudományos kép
zettség híján nincsenek meg azok az ismereteink, ame
lyekre szükségünk lenne ahhoz, hogy e hatalommal böl
csen éljünk. A hatalom gyakorlása megfelelő ismeretek 
nélkül kétségtelenül veszélyes dolog. Minden gépkocsi
tulajdonosnak tisztában kellene lennie azzal, hogyan 
működnek a motorok, mi közük van a termodinamika 
törvényeihez, mennyire fogyasztják az autóink az ener
giakészleteinket és milyen tömegközlekedési alternatívák 
léteznek. Nem kevés kérdés mindez, ámde a technológia 
is meglehetősen sok áldásban részesíti a társadalmat. A 
modern kultúra alapjait műszaki ismeretek nélkül nem 
lehetett volna lerakni, ha pedig élvezni akarjuk gyümöl
cseit, meg kell szereznünk az ehhez szükséges természet- 
tudományos ismereteket.

8. Tudományadta hatalom birtoklása és gyakorlása 
hiányos ismeretek mellett katasztrófához vezető párosí
tás. Elengedhetetlen, hogy mindnyájan lényegesen több 
természettudományos ismeretre tegyünk szert.

Sajnálatos tény, hogy bennünket, fizikusokat túlontúl is 
elbűvöli tudományunk -  úgymond -  tisztasága. Sok fizikus 
számára az olyan jelzők, mint „interdiszciplináris”, „alkal
mazott" és „más tudományokhoz fűződő kapcsolatok miatt 
fontos” -  rosszízű, tisztátlan szavak. Ha még közelebbről 
figyeljük a fizikusok mostanság divatos attitűdjét, azt 
vesszük észre, hogy csak a fizika „kemény magját” tekintik 
tiszta tudománynak; legjobb, ha ezt a tisztaságot még mo
lekulák sem „szennyezik be”. A molekulák tudománya 
ugyanis igazándiból a kémia, amely pedig tisztátlan.

Végülis egészen tiszta fizikai kutatás tárgyát csak kvar- 
kok és leptonok, valamint a kicserélődési részecskéik 
képezhetik. Elismerem: e helyzetképben bizonyára túlzá
sok is vannak, de ezek után talán nem is meglepő, hogy 
az USA Kongresszusa nem szavazta meg a legmoder
nebb, legnagyobb teljesítő képességű (és költségű) ré
szecskegyorsító és ütköztető, a Superconducting Super
collider létrehozásának költségeit.

Azt hiszem, legtöbb természettudományban ehhez 
hasonló -  esetleg valamivel kevésbé merev -  hozzáállás 
figyelhető meg. Ezért hiába is hangsúlyozzuk a termé
szettudományos képzés fontosságát mindaddig, amíg a 
tudósok ragaszkodnak ahhoz, hogy elsősorban „tiszta” 
természettudományokkal foglalkozzanak. így például 
tipikus bevezető szintű fizikatankönyvekben -  különösen 
a „profi” természettudós-képzést választó diákok számára 
írott könyvek többségében -  egyszerűen nem térnek ki 
társadalmi kérdésekre, de amit a természettudományok 
módszertanáról írnak, ugyancsak bajosan nevezhető szá
mottevőnek. Ehelyett csupa „tiszta fizikáról” írnak: go
lyókról, amelyek ferde lejtőkön legurulnak, villamos kap
csolásokról és ehhez hasonló dolgokról.

Miért is ragaszkodunk annyira ahhoz, hogy érdektele
nek legyünk? Az általam jól ismert fizikusok személyes 
érdeklődési köre bizony sokkal szélesebb.

Miért is támadnak szakmai ellenérzéseink interdiszcip
lináris összefüggésekkel kapcsolatban? Ennek okát a spe- 
cializációban kell látnunk. Ez a specializáció egyrészt
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Társadalmi témakörök Newtoni „mag" Modern, filozófiai témakörök

3 . ábra. Art Hobson „Physiscs: Concepts and Connections” (Fizika: 
vének (1994, Prentice Hall) tematikai folyamatábrája.

fogalmak és kapcsolatok) című köny-

szakmánk természetéből adódik, másrészt jutalmazási és 
motiválási rendszereink erőszakolják ránk. Központi kér
désről van szó: Tény, hogy az emberi tudás részekre sza
kadt és akik részeinek egyesítésén dolgoznának, azokra 
sok csapda és kevés jutalom vár. Nem szeretünk szakem
berként viselkedni, ha kevéssé ismert terepen mozgunk, 
mert esetleg hibázunk, vagy olyan kérdést intéznek hoz
zánk, amire nem tudjuk a választ.

Ezért javaslom, nyújtózkodjunk egy keveset:
9. A természettudományokat tanító tanároknak bát

ran túl kell nyúlniuk saját diszciplinájuk határain, hogy 
a tudományt társadalmi és kulturális összefüggéseinek 
egészében mutathassák be.

Ez meglepően könnyű, sőt a hagyományos diszciplínák 
szerint elhatárolt kurzusok keretein belül is megvalósítha
tó. Sok téma, így például a természettudományok mód
szertana, az energiaforrásaink, az éghajlat globális felme
legedése, a sugárzások biológiai hatásai, a technológiák 
kockázatai, stb. olyan jellegű, hogy bármely diszciplína 
bármely szintű kurzusába beépíthető. Ezért nem is java
solnám, hogy új interdiszciplináris intézmények létesítésé
be és tanfolyamok szervezésébe fektessünk energiát. He

lyette azt ajánlanám, hogy pél
dául a globális változásokra 
vonatkozó ismereteket hagyo
mányos kurzusokon tanítsuk, 
de ne féljünk átkalandozni az 
interdiszciplináris határokon.

Az előbb már hangsúlyoz
tam, hogy a jóléti jövőbe vá
gyódva, nemcsak valamely tu
dományos vagy politikai elit
nek, hanem mindenkinek útra 
kell kelnie. Ebből az követke
zik, hogy az e problémakörrel 
kapcsolatos tudományos is
meretek közlése minden szé
les, bevezető jellegű kurzus 
keretében történhetik, külö
nösképpen pedig azon diá
koknak tartott előadásokban, 
akik nem szaktudósokká 
akarják képezni magukat.

Ezt hogyan lehet csinálni? 
Bemutatja egy tematikai folya
matábra, amely szerint a fizika
tankönyvemben haladok (3- 
ábra), amikor a meglehetősen 
„normálisnak” nevezhető be
vezető természettudomány
kurzust tartom nem természet- 
tudomány szakos hallgatók
nak. A fizikai fakultás kereté
ben tartott, ezen kurzust hall
gatva évenként 600 diák sajá
títja el a számára kötelező fizi
ka-anyagot.

Amint az ábrán látható, 
egy alapvető fizikai mag köré 
rendeződnek egyfelől társa

dalmi vonatkozású témakörök, másfelől a fizikai-mód
szertani témaköröknek egy másik csoportja.

Hasonló didaktikai-logikai felépítésben -  tehát a min
denkori diszciplínának megfelelő témakörökből álló 
„mag” köré elrendezve az „alkalmazott” témaköröket, 
vagyis egyfelől társadalmi, másfelől kulturális problémák 
néhány csoportját -  szerintem bármely bevezető jellegű 
természettudományos kurzust is elő lehet adni. Fontos 
azonban, hogy minden, nem természettudósnak készülő 
diák megértse a termodinamika második főtételét, a glo
bális éghajlati változások tudományos hátterét, az expo
nenciális növekedés matematikáját és a természettudo
mányok módszertanát.

így tehát utolsó javaslatom így hangzik:
10. A természettudományi analfabetizmus felszámo

lása érdekében az összes tudományos diszciplinák képvi
selőinek nem-szaktudósok részére tartott kurzusokat kell 
kidolgozniok.

íme: a globális változásokra felkészítő oktatás tízpa
rancsolata, amely közül bármelyikről szívesen elvitatko
zom bármely hallgatómmal.
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MELLÉKLET

Ki mondja, hogy nem tudod a világot megváltoztatni?

íme, néhány javaslat. Ne is próbáld mindegyiket megvalósítani, 
mert beleőrülsz. Időnként válassz ki egyet-egyet és dolgozz rajta.

Általános
-  Egyetlen életed van -  ne aludd át!
-  Szólalj fel! Minden alkalommal, amikor emberekhez beszélsz, egy 

életre megváltoztatod őket. A világnak szüksége van a hangodra.
-A z a kijelentés, hogy „a politikai kezdeményezésnek nincsen semmi 

haszna”, lustaságra vall és nem méltó (amerikai) állampolgárhoz.
-  Minden választás alkalmával menj szavazni.
-  írjál a Kongresszusnak: röviden, konkrétan, lényegre törően, saját 

meggyőződésed szerint, egyszerre csak egy témában, őszintén, de ba
rátságosan.

-  A szerkesztőknek írt levelek rendszerváltoztató hatását nem sza
bad lebecsülni.

-  Hallgass meg előadásokat, végy részt vitákon (egyházközösség
ben, lakógyűléseken, bármilyen csoportos összejöveteleken) és kerületi 
rendezvényeken. Ne félj felszólalni.

-  Gondoskodj arról, hogy jól értesült légy. Ennek érdekében olvass 
komoly újságokat, hallgass meg jó rádióhíradásokat.

-  Légy aktív tagja nézeteidet képviselő szervezeteknek.

Oktatás, nevelés
-  Amit tanítasz, annak legyen kapcsolata az élet realitásaival és aktuá

lis témákkal, még akkor is (sőt éppen akkor), ha viták tárgyát képezik.
-  Követeld meg tanítóidtól, hogy az élet realitásaira is térjenek ki: 

például bio-etikára az általános biológiában, környezetvédelemre a 
geológiában, stb.

-Törődj gyermekeid nevelésével, érdeklődj az oktatás iránt, amiben 
részesülnek.

-  Oktasd, neveld a családodat, lakótársaidat, közösségbeli ember
társaidat: szervezzél vitákat, filmbemutatókat; osztogass érdekes anya
got, adjál hírt közösséged rendezvényeiről.

Közlekedés
-  Gépkocsizás helyett: gyalogolj, biciklizz, járj buszon és vonaton -  

ezt minden héten egy-egy napon próbáld ki. Ha gépkocsit kell használ
nod, akkor azt közösen tedd másokkal.

-  Válassz munkahelyedhez és a társas élet helyeihez közeli lakást. 
Olyan várostervezést támogass, amely csökkenti az autózás szüksé
gességét.

-  Benzin (üzemanyag) vételezésére szívófejjel ellátott berendezést 
használj. Megfelelően választott keréktömlők, acélköpenyes radiál kö
penyek csökkentik az üzemanyag-fogyasztást.

-  A gépkocsi-extrák (kormányszervo, automata sebességváltó, szer- 
vofék és légkondicionálás) energiát fogyasztanak és károsítják a kör
nyezetet.

-Járulj hozzá ahhoz, hogy lakóhelyed kedvező körülményeket biz
tosítson a gyalogosoknak és kerékpározóknak, valamint mindazoknak, 
akik a tömegközlekedési eszközöket veszik igénybe.

-  Pártold az üzemanyag megtakarítására serkentő adópolitikát, 
üzemanyag-adót, gázszívó-kedvezményt, fogyasztási normákat, a tö
megközlekedés fejlesztését.

-  Gondoskodj gépkocsid jó karban tartásáról; figyeld az üzem
anyag-fogyasztást; csökkentsd az üresjáratok idejét; tartsd tisztán az 
üzemanyag-szűrőket; ne vigyél felesleges súlyt.

-  Ha az olajcserét magad végzed, regeneráld az olajat. Ha benzin
kútnál cserélteted az olajat, olyan helyen végeztesdd ezt el, ahol rege
nerálják az olajat.

-  Ne használj ólmozott üzemanyagot, még 1976 előtti gépkocsiban 
sem! Az ólomgőzök embert és növényt egyaránt ölnek.

Más energia
-Csökkentsd lakóházad hőveszteségét vakolással, falbevonással, az 

előterek szigetelésével, új konstrukciójú ablakokkal.
-  Állíttatsd be az olajfutést két évenként; cseréld ki a szűrőket havon

ként; szabályozd le a fűtést éjjel és amikor senki nem tartózkodik otthon.

-  Állítsd be a fonóvíz hőmérsékletét 55 °C-ra, szigeteld le a rendszert.
-  Állítsd be a hűtőszekrényt magasabb hőmérsékletre (3-5 °C; a 

mélyhűtőben -18 — 16 °C); ne hagyd nyitva az ajtaját; előbb határozd 
el, mit veszel ki és csak azután nyisd ki az ajtót.

-  Légkondicionáló: állítsd be magasabb hőmérsékletre; cseréld ki a 
szűrőket havonként.

-  Mosógép: gyújtsd össze a szennyest amíg a kapacitást kimerítő 
mennyiség nem gyűlik össze; mossál minél alacsonyabb hőmérsékle
ten; ürítsd ki gyakran a textilszálakat megfogó csapdát.

-  Világítás: kapcsold ki, ha nem használod. A kompakt fénycsövek 
sok energiát takarítanak meg -  bóránként körülbelül 30 dollárt.

Ózonhiány
-  Ne használj polisztirol habdobozokat élelmiszerek tárolására, cso

magolására. Reklamálj az olyan üzletekben, ahol használják, kérj he
lyettük papírt.

-  Szigetelésre ne használj halogén tartalmú anyagokat, hanem 
egyéb habokat, üveggyapotot, cellulózt.

-  Ha már sprayt kell használnod (egyik sem teljesen ártalmatlan), 
ellenőrizd a címkén, vajon nem freon jellegű hajtógázzal működik (saj
nos ilyenek még mindig vannak forgalomban).

-  Keresd meg haladéktalanul a légkondicionáló rendszer esetleges 
szivárgási helyét. Ellenőrizd, hogy a javító műhely nem ereszti-e ki a 
szabadba a freont.

-  Ne vásárolj halon töltésű tűzoltó készüléket.

Szemét és újrafelhasználás
-  Ne szemetelj sehol: se városodban, se államodban, sehol se! Külö

nösen: 6-palack-tartókat, csikket, rágógumi csomagolást, más kis tár
gyakat ne szórj el.

-  Ha mást látsz szemetelni, szólj rá! Szedd fel a mások által elszórt 
szemetet, különösen parkokban, folyó- vagy tengerparton.

-  Állíttatsd le az olyan postai küldeményeket, amelyek csak a papír
kosarakat töltik meg. Ez ügyben írni vagy telefonálni lehet (az USA- 
ban) meghatározott címekre, ahol azután intézkednek.

-  Az élelmiszereket tárold újra felhasználható dobozokban, és ne 
fóliában vagy csomagolásban. Kiömlött folyadékot szivaccsal vagy 
ronggyal törölj fel, nem pedig papír-kéztörlővel.

-  Ne vásárolj fehér (fehérített) papírból készült kéztörlőket, WC- 
papírt, kávészűrőket. A fehérítésnél ártalmas anyagok keletkeznek.

-  Használj minél kevesebb bevásárló táskát. A papírtáskák kevésbé 
ártalmasak, mint a műanyag táskák. Használj inkább hagyományos 
táskákat.

-  Gyújtsd össze az összes újságot, üveget, alumíniumot; mégpedig 
fajtánként külön tárolókban. A kiolvasott folyóiratokat könyvtáraknak 
add át.

-  Munkahelyeden: takarékoskodj a papírral, ne igyál használat után 
eldobandó poharakból; használd fel többszörösen a levélborítékokat, a 
másolatokat kétoldalasán készítsd el.

-  Ne fogadj el túlcsomagolt árut; ilyen esetekben, illetve helyeken 
reklamálj.

-  Használj szövetből készült pelenkát: 100-szor újra felhasználhatók 
és gyorsan elbomlanak.

Egyéb környezetvédelem
-A z energiatakarékosság egyben környezetvédelem is.
-  Megközelítettük a Föld befogadó képességének határát: támogasd 

a születésszabályozást.
-  Mosószerből minél kevesebbet használj, mégpedig foszfátsze

gényt vagy foszfátmenteset.
-  Fogmosás és borotválkozás közben zárd el a vízcsapot.
-  Gépkocsimosáshoz használj vödröt és szivacsot. A tömlős kocsi

mosás többszáz liternyi többlet-vízmennyiséget fogyaszt.
-  A jól tervezett, kis fogyasztású zuhanyfej ára egy éven belül meg

térül, vizet és energiát takarít meg.
-  Ne eressz el a szabadban léggömböket: messzire eljutnak, tengeri 

állatok nyelik le és elpusztulnak. Az ilyen ünnepélyeken tedd ezt szóvá.
-  Ültess fákat: C02-ot fogyasztanak (csökkentik az éghajlat felmele

gedését), árnyékot adnak, és a víz elpárologtatása révén is hűsítenek.
-  Fogyasszál a táplálkozási láncban minél alacsonyabban elhelyez

kedő élelmekből (vagyis kevesebb húst, több főzeléket); ezzel energiát, 
mezőgazdasági területet és állateledelt takarítasz meg.
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FIZIKA ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS EURÓPÁBAN
Kroó Norbert

az Európai Fizikai Társulat elnöke

A modern fizika bölcsője Európában ringott és számos 
területen egy átmeneti visszaesés után Európa újra vezető 
szerepet vívott ki magának a tudományos kutatás terüle
tén folyó nagy nemzetközi versenyben. Mivel a gazdasági 
fejlődés egyik motorja a műszaki fejlődés, ez pedig csak 
fejlett tudományos bázison képzelhető el, Európában jó 
esélye van gazdasági súlyának növelésére. Ehhez azon
ban az egész kontinens erőforrásaira -  elsősorban szelle
mi erőforrásaira -  szükség van.

Az európai fizika, illetve fizikusok felelőssé
ge ebben a folyamatban nagy, nemcsak azért, 
mert a modern fizika alapjai kontinensün
kön születtek vagy mert az olyan megha
tározó személyiségek mint Max Planck,
Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger,
Niels Bohr, Paul Dirac, Maurice de Broglie,
Enrico Fermi vagy Wigner Jenő, hogy egy 
néhányat említsek, európaiak voltak, hanem 
azért is, mert Európában a tudományos gondolko
dásnak, a tudományos eredmények elismerésének hosz- 
szú hagyományai vannak.

A tudományos fejlődésben az elmúlt két emberöltő a 
fizika domináló szerepe jegyében telt el. Ennek objektív 
alapja a tudományterületünk meghatározó súlya a nagy 
felfedezésekben. A tranzisztor vagy az integrált áramkö
rök, a lézerek, a magenergia felszabadítása, és még 
hosszan folytathatnám a felsorolást, a fizika műhelyeiben 
születtek.

Az utóbbi néhány évben azonban egy másik jelenség
re is fel kellett figyelnünk. Elsősorban gazdasági nehézsé
gek miatt a tudomány támogatottsága csökkent, a fiatal 
generáció kevésbé vonzódik a tudományos kutatás felé, 
a tudomány társadalmi presztízse ugyancsak csökken. Ez 
a tendencia a fizikára talán még inkább vonatkozik mint 
más tudományágakra. Ennek többek között az az oka, 
hogy az új felfedezéseket a közvélemény új problémák
kal, például a környezetszennyezés új formáival köti 
össze. A gyermekek pedig kevésbé lelkesednek a tudo
mányért, mert azt hallják, hogy a fizika veszélyes, a tech
nológia pedig antihumánus.

Mindezen nehézségek ellenére nem hiszem, hogy a 
fizika előtt sötét jövő áll. Tudományágunk már többször 
bebizonyította az adott helyzethez való alkalmazkodó 
képességét, ezt várom a közeli és a távolabbi jövőre vo
natkozóan is. Természetesen azt nehéz lenne megjósolni, 
hogy mikor és milyen aranykorszak köszönt ránk. Koper
nikusz, Einstein, Bohr vagy Heisenberg eredményei vá
ratlanul jelentek meg és ugyanez újra előfordulhat. Lesz
nek hibás felismerések ugyanúgy ahogy a múltban is 
voltak, és lesznek véletlenszerű felfedezések is.

Eközben pedig a fizika változatlanul megmarad min
den természettudományi ág fejlődésének alapja, e tudo
mányágak pedig még az eddigieknél is nagyobb mérték
ben válnak a technológiai, sőt általánosabban a műszaki 
fejlődés motorjává.

Ezért is fontos, hogy az alaptudományok és a techno
lógia közötti kapcsolat erősödjék, hogy az alapismeretek 
a gyakorlati problémák megoldásán fáradozóknak ren

delkezésre álljanak. Az innováció egyre inkább tu
dományos alapokra épül. Ez a tendencia telje

sen nyilvánvaló, például a mikroelektroniká
ban, a biotechnológiában vagy az új anya
gok területén, de a közeljövőben ez még 
sokkal szélesebb körűvé válik. Eközben a 

kutatás egyre inkább globalizálódik, rész
ben a megoldandó feladatok bonyolultsága, 
részben pedig a költségek növekedése miatt. 

Ez arra kényszeríti az országokat, hogy külföl
di partnereket találjanak és így osztozzanak a költ

ségeken és a szükséges szellemi kapacitáson.
Európában különösen jó hagyományai vannak a tudo

mányos együttműködésnek és ennek támogatására, illet
ve szervezésére elég jó infrastruktúra alakult ki. Ez az 
együttműködés egyre fontosabbá válik, mivel csak úgy 
maradhatunk versenyben a tudományos szuperhatalmak
kal, elsősorban az Egyesült Államokkal és Japánnal, ha 
ezt az együttműködést, ezen belül a Kelet- és Nyugat- 
Európa közötti együttműködést erősítjük.

Az Európai Fizikai Társulat (EPS) több mint negyed 
századdal ezelőtt alakult meg, az Eötvös Társulat volt az 
egyik alapító tag. Az EPS már alakulása idején is ezt az 
együttműködést tűzte zászlajára. Akkor ez a nyugati or
szágok együttműködése mellett a Kelet-Európával való 
hídépítést jelentette.

A Vasfüggöny leomlása és a nyugati integrációs törek
vések felerősödése azonban új helyzetet teremtett. Euró
pa térképén új önálló államok jelentek meg, bennük ön
álló tudományos törekvésekkel, ezen belül új nemzeti 
fizikai társulatokkal melyek mindegyike jelezte már csat
lakozási szándékát az Európai Fizikai Társulathoz. 
Zömük már felvételt is nyert e közösségbe.

A közép- és kelet-európai országokban folyó szerke
zetátalakulási folyamatok még az általunk vártnál is na
gyobb gazdasági nehézségekkel járnak. Ez természetesen 
kihat a tudományos kutatásokra is, melyeknek nehézsé
gei még a gazdasági gondok növekedésénél is gyorsab
ban növekednek.

Úgy látom, hogy a régió kormányai felismerték e 
problémák mögötti veszélyeket, de képtelenek azokat 
egyedül megoldani. Ezért szükség van más országok és
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nemzetközi szervezetek támogatására is. Ez nemcsak a 
segítségre szoruló, hanem a segítő országok érdeke is, 
nemcsak a kontinens világméretű versenyképessége ér
dekében, hanem azért is, mert a természet nem szereti a 
nagy gradienseket, ezeket csökkenteni pedig csak közös 
erőfeszítéssel lehet.

Az Európai Fizikai Társulat is ki kívánja venni részét -  
többek között -  ezen probléma megoldásában is. Ehhez 
mindenekelőtt alkalmazkodnia kell az új Európa realitá
saihoz. Különböző fórumokon már jó ideje vitatkoztunk 
arról, hogy tudnánk ezen feladatoknak jobban eleget 
tenni, hogy lehetne a tagság elvárásainak jobban megfe
lelni.

Egyik legnagyobb problémánk az volt, hogy míg a 
nemzeti tagtársulatok létszáma mintegy hetvenezer, 
egyéni tagjaink száma már hosszú ideje három és négy
ezer között ingadozott. Úgy gondoltuk, hogy a nemzeti 
egyesületek tagjait jobban be lehetne vonni a munkába, 
ha megkapnák lapunkat az Europhysics News-t és részt 
vehetnének a szakmai divíziók és csoportok munkájá
ban, ami korábban csak az egyéni tagok számára volt 
lehetséges. Ezért egy új tagsági kategóriát vezettünk be, 
a „nemzeti társulati tag” kategóriáját, amit a Tanács 
tavaly márciusi krakkói ülésén fogadott el. Azt remél
jük, hogy ez az aktív tagok fokozatos növekedéséhez 
vezet és az egyéni tagok száma sem fog lényegesen 
csökkenni.

Az EPS szakmai munkájának zöme a divíziókban és 
divízióközi csoportokban koncentrálódik. Javulást várha
tunk ezen a területen, ha ezen csoportok beleszólását a 
társulati ügyekbe megnöveljük. Ezért megnöveltük súlyu
kat a Tanácsban. A nemzeti társulati tagok belépésével a 
divíziókba, ami nem jelenti a tagdíj megemelkedését, 
ugyancsak megerősödnek e testületek. Ez ugyanakkor 
remélhetőleg az aktív tagság megfiatalodását is eredmé
nyezni fogja.

Meg vagyok győződve arról, hogy Európának a fizika 
területén is egy jól szervezett, erős társulatra van szük
sége, amely több mint egy tudós társaság, erős profesz- 
szionális jelleggel is rendelkezik. Az Európai Unió, de 
más szervezetek is igénylik azt a szakértelmet, amelyet 
tagságunk képvisel és amelynek hasznosításától kölcsö
nösen előnyök várhatók. Ezért fordítunk nagyobb fi
gyelmet az alkalmazott fizikára -  és ezzel egyidejűleg 
természetesen az iparban dolgozó fizikusokra is. A már 
eddig is jól dolgozó Ipari és Alkalmazott Fizikai Akciós 
Bizottságunkat (ACAPPI) meg kívánjuk erősíteni és elin
dítottuk az „Európai Fizikus” cím odaítélése érdekében 
szükséges munkát, amitől ugyancsak azt reméljük, hogy 
egyes szakmai csoportok (például az orvosi fizika terü
letén dolgozó kollégáink) otthonosabban fognak mo
zogni Társulatunkban.

Más olyan lépéseket is tettünk, amelyektől a társada
lomban és tagságunk előtt való jelenlétünk erősödését 
várjuk. Ezek közül talán leglényegesebbnek diák mobili
tási programunkat tartom, amely arra teremt lehetőséget, 
hogy egyetemi hallgatók egy évig terjedő időt más egye
temeken töltsenek el. Elsősorban Soros György nagyvo
nalú segítsége tette lehetővé Közép- és Kelet Európából 
jövő fizikus hallgatók nyugat-európai egyetemi tanulmá

nyait e program keretében. Fontos körülmény, hogy ez 
nem az agyelszívás egyik módszere, mert határozottan 
véges időre, a tanulmányok meghatározott szakaszára 
vonatkozik.

A fizika oktatását fontos feladatnak tartjuk. A közel
múltban hoztuk létre azt a divízióközi csoportot amely 
Társulatunkban az oktatási feladatok letéteményese. Az 
angol tagegyesülettel (IOP) közösen adjuk ki azt a folyó
iratot (European Journal o f Physics) amely a fizika okta
tására specializálódott.

Számos kapcsolatot építettünk ki más fizikus egyesüle
tekkel (Amerikai Fizikai Társulat, Japán Fizikai Társulat 
stb.), továbbá nemzetközi szervezetekkel (UNESCO, 
OECD, ESF stb.) amelyek útján egy sor globális probléma 
megoldásában vehetünk részt.

Keressük a kapcsolatot a fizikához kötődő más euró
pai egyesületekkel (csillagászat, optika, anyagtudomány, 
orvosi fizika stb.), valamint más tudományágak (kémia, 
biológia) egyesületeivel is.

Legfontosabb szakmai folyóiratunkat (Europhysics 
Letters) az angol, francia és olasz egyesületekkel mint 
társ-főrészvényesekkel együtt adjuk ki. A kiadvány szak
mai népszerűsége egyre nő. Örömmel tudósíthatok arról, 
hogy a folyóirat egyik részvényese az ELFT.

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat egyébként az EPS 
alapító tagja. Nagy megtiszteltetésnek tekintem, hogy 
mint az ELFT korábbi elnöke is évekig képviselhettem a 
magyar fizikusokat ezen európai szervezetben és jelenleg 
mint az EPS elnöke tevékenykedhetek.

Európa napjainkban gyorsan változik. Ehhez először 
nekünk magunknak kell hozzáidomulnunk, hogy utána 
szervezeteinket is alkalmassá tegyük az új lehetőségek 
kihasználására. A következő generációk számára olyan 
igazi európai társulatot kell átadnunk, amely képes a 
folyamatos megújulásra, olyan új ötletek befogadására, 
illetve bevezetésére, amelyek erősítik az európai fizikát 
és ezen keresztül a formálódó egységes Európát.

Ezért azokat a változtatásokat és új hangsúlyokat, ame
lyeket az elmúlt években elfogadtunk az egységes Euró
pa keretei között működő erős és széles körben elismert 
fizikus egyesület létrehozása érdekében tett fontos lépés
nek tartom. Ez mindnyájunk számára fontos, hiszen -  
hadd ismételjem -  a Föld más régióival csak úgy tudunk 
versenyezni, ha kihasználjuk intellektuális erőforrásain
kat, származzanak azok keletről vagy nyugatról, északról 
vagy délről.

A fiatal kutatókat, a kutatásért való lelkesedésüket, 
munkalehetőségeiket, továbbá annak lehetőségét, hogy 
szűk szakmájuknál szélesebb területet is megismerhesse
nek, vagy véleményükkel formáljanak a jövő tudománya 
érdekében kell segítenünk. Csak akkor van igazán értel
me munkánknak, ha ezt a következő generációval 
együtt, elsősorban az ő érdekükben tesszük.

Magyarország már eddig is sokat adott a világ és Euró
pa fizikájának. Erre esélyünk van a jövőben is, többek 
között az Európai Fizikai Társulat által teremtett keretek 
között. Az EPS várja a magyar fizikusok és egyesületünk 
az ELFT az eddigieknél is jobb együttműködését a fizika 
további felvirágoztatásában és ezen keresztül az új, egy
séges Európa létrehozásában.
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ESEMÉNYEK

GÁBOR DÉNES DÍJASOK, 1994.
Bokor József -  Okleveles villamosmérnök, a műszaki tudomány 

doktora. Az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézeté
ben a Rendszer- és Irányításelméleti Laboratórium vezetője, a Buda
pesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Automatizálási Tan
szék tanszékvezető egyetemi tanára. Statisztikai rendszer-identifiká
cióval és identifikációs célú optimális kísérletek tervezésével, majd 
1976-77-ben az Imperial College Computing and Control tanszékén 
lineáris rendszerelmélettel és a sztochasztikus rendszerek irányításával 
foglalkozott. A Paksi Atomerőmű részére irányításával diagnosztikai 
hálózatot építettek ki. Foglalkozott ipari problémák megoldásával, 
folyamatirányítási, optimalizálási módszerek alkalmazásával, villamos- 
energia-igény előrejelző rendszer kidolgozásával, új gépjármű-felfüg
gesztési és kormányzási rendszerekkel. A Technical University Delft 
(Hollandia) meghívott professzora és az MIT (USA) meghívott kutató
ja. Magyar részről témavezetője egy MIT-MTA SZTAKI kutatási pro
jektnek. Eredményeit 150 publikációban tette közzé. Tagja az IEEE, 
CSS, IFAC TC on Robust Control, IFAC TC SAFERPROCESS nemzetközi 
szervezeteknek, az MTA Operációkutatási Bizottságának, a Magyar 
Mérnökakadémiának.

Farkas Ottó -  Okleveles mérnök, a műszaki tudomány doktora, 
egyetemi tanár. A Miskolci Egyetem rektora, a Metallurgiai Intézet igaz
gatója. Kutatómunkái a vasmetallurgia folyamatainak termodinamikai, 
reakciókinetikai, illetve energetikai vizsgálataira terjedtek ki. Kidolgozta 
a csökkentett Si-tartalmú nyersvasak gyártásának komplex metallurgiai 
és technológiai feltételrendszerét. Meghatározta a szénmonoxid és a 
hidrogén kémiai hasznosulását a nagyolvasztóban, valamint a különbö
ző szénhidrogén-féleségek nagyolvasztói felhasználhatóságát determi
náló folyamatokat. Elvégezte a különböző kokszféleségek vasmetallur- 
gíai hatásának teljes termodinamikai és energetikai feltárását. Megalkot
ta a hidegmodell (nedves és száraz) laboratóriumot, amely módot ad a 
nyersvas- és acélgyártás modellezésére és a káros jelenségek korrigálá
sára. Kiterjedt szakértői tevékenységet látott el a borsodi térség vasko
hászati iparága reorganizációs és innovatív fejlesztési koncepciójának 
kidolgozásában. Eddigi eredményeit 58 szakcikkben, 43 konferencia 
előadásban, 6 önálló egyetemi tankönyvben és egy szakkönyvben pub
likálta. A szakmai-tudományos közéletben betöltött szerepét számos 
bizottsági elnökség és tagság jelzi. Eredményeit Akadémiai- és Pro Uni- 
versitate díjjal ismerték el.

Gordos Géza -  Okleveles villamosmérnök, a műszaki tudomány 
kandidátusa, egyetemi tanár. A Budapesti Műszaki Egyetem kutatási 
rektorhelyettese. Külföldi egyetemi munkahelyei: University of Salford 
(Manchester), az Imperial College (London) és a MIT (Boston) voltak. 
Kutatási területe a távközlés, valamint a beszéd gépi megértése és elő
állítása. Kifejlesztette a beszéd statisztikus távközlő rendszerek terhelés
elméletét a nem-beszéd jelekre. Matematikailag megalapozta a mester
séges intelligencia-kutatásokban a vektorsorozatokra alkalmazott idő- 
vetemített távolság és átlag fogalmát. Jelentős eredményei vannak a 
távközlési szolgáltatások szabályozásában, valamint a tudományszerve
zésben. 108 publikáció (többsége idegen nyelvű), 61 előadás, 11 szaba
dalom szerzője, illetve társszerzője. A Híradástechnikai Tudományos 
Egyesület elnöke, az International Computers and Communications 
(USA) tiszteletbeli elnöke, tagja az MTA Távközlőrendszerek Bizottsá
gának és Akusztikai Komplex Bizottságának, továbbá több más szak
mai bizottságnak, illetve tudományos tanácsnak. A Virág—Pollák, a Pus
kás Tivadar és a Kempelen Farkas-díj kitüntetettje, a Műszaki Kiadó 
nívódíjasa, MTESZ-díjas.

Juhász Imre -  Géplakatos szakmunkásnak tanult, önképzés útján 
szerezte anatómiai, metallográfiái, biomechnikai ismereteit, szakiro
dalmi tájékozottságát. A PROTETIM Orvostechnikai Üzem cégtulajdo
nosa. 1976-ban kezdett protézisgyártással foglalkozni. Kezdeti nehéz
ségein a szentesi kórház munkatársai segítették át. Munkakapcsolat
ban áll a Miskolci Egyetemmel, a KFKI-val, TÁKI-val, a Medicor Mű
vek debreceni gyárával. A közös kutató-fejlesztő munka eredménye
ként a termékválasztékot fokozatosan bővítette. Fő gyártmányaik a

csípő- és a térdprotézisek, az összes fontosabb Ízületek (könyök, váll, 
csukló, bütyök), fogászati implantátumok, csontrögzítők és egyedi 
protézisek. Rendszeresen részt vesz tudományos értekezleteken, 
kongresszusokon. A témával kapcsolatban két nemzetközi kutatócso
portban tevékenykedik. 38 bejelentett szabadalom társtulajdonosa, 
ezek közül több nemzetközi védettséggel rendelkezik. 1994-ben két 
külföldi pályázatot nyert. Tulajdonosa az OTH fődíjának, a Golden 
Medál és a Special Prize kitüntetésnek.

Orbán István — Okleveles vegyészmérnök, okleveles gyógyszer
szakmérnök, címzetes egyetemi tanár. Az EGIS Gyógyszergyár Rt. (volt 
EGYT Gyógyszervegyészeti Gyár) vezérigazgatója, a Magyar Gazdasági 
Kamara elnöke. Nagy súlyt helyezett az originális termékek kutatására, 
fejlesztésére. Ennek eredménye, hogy az EGIS forgalomba hozta a Lo- 
derix asztma ellenes szert, valamint a természetes humán alfa interfe
ront (Egiferon) a leukémiás, illetve hepatitiszes betegek kezelésére. 
Szervezte az EGIS termékfejlesztési programját, amelynek eredménye, 
hogy az utóbbi évek átlagában 8-10 új készítményt hoztak forgalomba. 
A hosszútávú eredmények megalapozása érdekében 1993-ban Biológiai 
Kutató-központot hozott létre az EGIS Gyógyszergyárban. Az egyre 
emelkedő nemzetközi környezetvédelmi követelmények kielégítésére -  
az iparág veszélyes hulladékainak megsemmisítése céljából -  részt vál
lalt abban a gyógyszeripari összefogásban, amely létrehozta a Dorogi 
Égetőművet. Elsők között ismerte fel a termékoltalom hazai bevezetésé
nek szükségességét. Kezdeményezője és aktív részese volt az e tárgy
ban született nemzetközi egyezménynek. A Magyar Gyógyszergyártók 
Szövetségének elnöke, az OMFB tanács tagja. Eredményeit Eötvös-díjjal 
ismerték el.

Pakucs János -  Okleveles erősáramú villamosmérnök, okleveles 
gazdasági mérnök, szakközgazdász. Az OLAJTERV Fővállalkozó és Ter
vező Rt. ügyvezető igazgatója, a Magyar Innovációs Kamara elnöke. 
Gazdasági mérnöki oklevelének megszerzése után kezdett kutatásszer
vezéssel, a K+F hatékonyság kérdéseivel foglalkozni. Szakmai tevé
kenysége a szellemi munka hatékonyságának javításához, a mikro- és 
makrogazdaságban egyaránt szükséges feltételek megteremtéséhez, a 
termelés illetve a gazdaság teljes megújulásához kötődik. Kezdeménye
zésére jött létre a Magyar Innovációs Kamara, amely a hazai K+F és az 
innovációs szféra jelentős tényezője. Az Ifjúsági Innovációs Verseny 
szervezésével, az Innofórum Szellemi Termékbörze életre hívásával és 
az Innovációs Nagydíj pályázat elindításával döntő szerepet vállalt a 
kreatív szellemű gondolkodás elterjesztésében, az innovációs szemlélet 
kialakításában. A Hevesi Gyula-díj tulajdonosa. Több tudományos 
egyesület tagja, a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság főtitká
ra, a Budapesti Műszaki Egyetem meghívott előadója. Több mint 40 
publikációja, összefoglaló tanulmánya jelent meg, számos konferencián 
volt meghívott előadó. Tagja az OMFB mellett működő Műszaki Szakér
tői Testületnek és a FEFA kuratóriumának.

Szmola Ernő -  Okleveles fizikus. General manager & director a Ge
neral Electric Lighting Europe -  Tungsram Bródy Imre Kutató Központ
jában, illetve 1994. október 1-jétől a GELE Technology-n. Szakmai pá
lyáját fejlesztő fizikusként a Medicor Műveknél kezdte. 1986-89. között 
vendégkutató volt Berlinben a Hahn-Meitner, illetve Heidelbergben a 
Max Planck Intézetben. Ez utóbbi helyen az első nehézion tárológyűrű 
atomfizikai kísérleteit irányította. A tárolt ionnyaláb folyamatos megje
lenítésére szolgáló berendezés kurrens termékké vált. 1989-ben a 
Tungsram Rt. kutató-laboratóriumában helyezkedett el. 1990-ben 
ugyanitt irányító vezetővé, 1992-ben igazgatóvá nevezték ki. Szakmai 
kvalitásával, szívósságával elérte, hogy nemcsak bekapcsolódtak a Ge
neral Electric Lighting globális kutatócsoportjainak munkájába, hanem 
Budapest vált az Európai Fényforráságazat kutatóközpontjává, az üveg, 
a fénypor, a volfrám és a kisülésfizikai kutatás irányító bázisává. Közel 
40 a publikációinak, előadásainak a száma. Tagja az MTA Szilárdtestfi
zikai Bizottságának, a Magyar Innovációs Kamarának, az MTA-OMFB 
Szinkrotron Bizottságának, az Eötvös Loránd Fizikai Társulatnak, a Né
met, az Amerikai és az Európai Fizikai Társulatnak.
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OLVASTUK-HALLOTTUK

TÖ M EG E VAN A NEUTRÍNÓN AK
A New York Times január 31-i számában négy hasábos cikkben 

erősíti meg azt a szóbeszédben nyár óta cirkuláló hírt, hogy Los Ala- 
mosban kísérletileg kimutatták: léteznek tömeggel rendelkező neut
rínók, így az Univerzum gravitáló tömegének nagyobb hányadát teszik 
ki, mint az atomok. A beszámoló a Physical Review-ban van nyomás 
alatt.

COSMOS’S MISSING MASS: WISPY PARTICLES WEIGHS IN címmel 
számol be Amerika legtekintélyesebb újságja arról, hogy Hywell White 
és munkatársai két kísérletben, amelyek öt hónapon át folytak és no
vemberben zárultak, gyorsítóval bomlékony pionokat állítottak elő. 
Ezek müonra és müon-neutrínókra bomlanak. Viszont méteres ólomfal 
mögött távolabb 180 tonna petróleumban elektron-neutrínókat figyel
tek meg, amelyek protonból neutronokat és pozitronokat keltenek. 
1220 fotonszámláló dolgozott. A müon-neutrínó tehát elektron-neutrí
nóvá alakult. Márpedig csak fénynél lassabban terjedő, tehát tömeges 
részecske alakulhat át, mert fénysebességgel mozgó részecskék életide
jét a relativisztikus idődilatáció végtelenné nyújtja. „Az egyik fajta neut
rínó nem volt jelen a keletkezéskor, mégis látjuk. Ennek a z  az oka, 
hogy a másik fajta neutrínóból keletkezett, tehát oszcillációról van szó. 
Most már 95 %-ban biztosak vagyunk következtetésünkben, ezért me

rünk a nyilvánosság elé kiállni" -  nyilatkozta White. Ez az átalakuló 
neutrínó fél elektronvoltnál biztosan nehezebb, meglehet, 5 elektronvolt 
körül van a tömege. Még így is százezerszer könnyebb az elektronnál.

David Schramm (Chicago) korunk vezető asztrofizikusa utal arra, 
hogy az Univerzum minden köbméterében milliárd neutrínónak kell 
lennie, és az Univerzumot alakító gravitáló anyagnak legfeljebb 
1-2 %-a tulajdonítható atomoknak. Amíg nincs másik független meg
erősítés, óvatosnak kell lennünk. Ha a kísérlet igaz, az Univerzum 
anyagának 5-10 %-át a tömeges neutrínók teszik ki. Hogy a teljes hi
ányzó tömeget magyarázzuk, ahhoz 25 elektronvolt tömegre volna 
szükség. Schramm szerint a fölfedezés két okból izgalmas. Nem kell 
tovább spekulálni ismereúen részecskékről, hogy az Univerzum legna
gyobb mértékű csomósodásait megmagyarázzuk, de a müon-neutrinó- 
tömeg mégis meglepően alacsony.

Ha a miion-neutrínók alkotják az Univerzumban a „forró sötét anya
got”, akkor még fölmerül a kérdés: mi stabilizálja a kisebb méretű gala
xisokat -  galaxis halmazokat, mi a „hideg sötét anyag”.

A Chicago melletti Fermi Laboratóriumban és a CERN-ben folynak a 
kísérletek.

CM.Gy.)

KÖNYVESPOLC

A llan  F ran k lin : TH E RISE AND FALL O F  TH E FIFTH FORCE
American Institute of Physics, New York, 1993,140 oldal.

Eötvös Loránd az 1980-as évek egyik legtöbbet idézett magyar fizi
kusaként született újjá, mert Ephraim Fischbach -  amerikai publicitás
értelemben divatba hozta. 1986. január 8-án a New York Times hírül 
adta: „Az ötödik erőre utaló tapasztalatok kétségbe vonják Galilei 
eredményeit. ”

Az 1970-es években parányi aszimmetriát fedeztek föl a mindeddig 
abszolút szimmetrikusnak hitt pozitív és negatív (részecske és antiré- 
szecske) között, Saharov tói kezdve sokan ezzel próbálták magyarázni 
azt a tapasztalatot, hogy kozmikus környezetünkben több az anyag 
(proton), mint az antianyag (antiproton). Ezt Ephraim Fischbach úgy 
próbálta magyarázni, hogy az antiprotonnak kicsit más a súlya, mint a 
protonnak, pontosan egyező (tehetetlen) tömegük dacára (1980). Mivel 
a gravitáció -  mint az iskolában tanultuk -  szigorúan a tehetetlen tö
megre hat, Fischbach föltételezte, hogy a négy klasszikus kölcsönhatás 
(gravitáció, elektromágnesség, magerő, ß-radioaktivitäs) mellett létezik 
egy ötödik erő is, amely a bariontöltésre hat. (A proton és neutron bari- 
ontöltése +1, az antiprotoné és antineutroné -1. Wigner Jenő ismerte 
föl, hogy a bariontöltésre -  szigorú vagy közelítő megmaradási törvény 
érvényes. Ez szavatolja az atomos anyag -  tökéletes vagy legalábbis 
nagymértékű -  stabilitását.)

Az atomok tömege jó közelítésben a bennük lévő protonok és neut
ronok számával arányos; a változó tömegdefektus csupán egy kis kor
rekciót, a súly és tehetetlenség viszonyában egy parányi anyagfüggést 
ad. Ha az ötödik erő véges a hatótávolságú, a testek helyzeti energiáját 
a Földön az M tömeggel arányos gravitáció és a B bariontöltéssel ará
nyos ötödik erő eredője adja:

Mr M , Br B -1  
V{rj = -  G—-—  -  G — — e \  r r

ami így is felírható:

V(rj = -  G „/r)
Mf M

r2 ’

ahol az effektiv gravitációs állandó
r

= G 1
\

G' B„B -A 
G M M  B\ 2

Ha például a = 200 méter, akkor csillagászati mérések (rs> aj  az anyag
tól független G = 0,6672 • 10~10 m5kg“V 2 newtoni állandót adják, a labo
ratóriumi mérések (r< aj  viszont ettől eltérő és a B/M viszonytól (kötési 
energiától, anyagi minőségtől) kissé függő értéket mutatnak. Fischbach 
az Eötvös által mért és Pekár-Fekete által publikált Címértékeket ábrázol
va határozott, milliomod részben jelentkező menetet talált (1. ábra). Er
ről a Fizikai Szemle 1962/223, 1964/6-27, 1969/106, 1973/197,1986/365, 
1987/71, 1988/321-375-422-471, 1992/94 oldalain is olvashattunk.

Az ötödik erő hatótávolságát alátámasztani látszottak olyan Fujii ál- - 
tál javasolt kísérletek, amelyek nagy víztároló feltöltése, kiürítése köz-

1. ábra . A gravitációs gyorsulás az ötödik erő által előidézett, feltételezett relatív változása, Ajc 
a B  barionszám és p  atomtömeg arány relatív különbségének függvényében. Az ábrát Fisch - 
bach  és  munkatársai publikálták Eötvös méréseire alapozva.
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ben mérték a víztömeg vonzása által okozott hatást, a = 200 ±50 méter 
értékre utalva. Mindezeket Fischbach Amerika-szerte, világszerte, ha
zánkban is előadó-körutakon népszerűsítette. Ennek a kampánynak a 
történetét, mint a tudományos közélet működésének esettanulmányát 
mutatja be ez a kötet, amelyet az Amerikai Fizikai Társulat adott ki.

A könyv nem népszerű olvasmány. Tudni kell hozzá a fizikát. De 
Eötvös Loránd iránt érzett tiszteletünk miatt érdemes kézbe venni. 
Megtaláljuk benne az Einstein-Eötvös-féle ekvivalencia-elvre vonat
kozó legfrissebb adatokat, és bepillanthatunk az amerikai fizika mű
ködésének boszorkánykonyhájába. A pályakezdők is megérthetik, 
hogy működik a fizika. Valaki meglát egy empirikus anomáliát, egy 
elméleti fizikus ebből divatot csinál, kollégái pedig ellenzik. Ami fon
tos: új mérésekre nyílik mód, megindul a divatba jött téma anyagi tá
mogatása, végülis a különböző helyeken elvégzett kísérletek döntenek 
pro vagy kontra. A szerző kifejezett célja ennek a folyamatnak a be
mutatása.

Richard Feynman a Los Angeles Times 1986. január 23-i számában 
közzétett levelében írta, hogy „az új ideák mindig magukkal ragad
nak, mert a fizikusok azt szeretnék megérteni, ahogy a Természet mű
ködik. Bármilyen kísérlet, amely az ismert törvényektől eltérést mutat, 
azonnali figyelmet érdemel. De a szerzők túlzott lelkesedése néha félre
vezető lehet. ” És itt a geofizikai adatok, valamint az Eötvös-féle labora
tóriumi adatok közt mutatkozó nagyságrendi diszkrepanciára utal. A. 
De Rujula szerint Eötvös Loránd 150 kg-os tömege (!) okozhatott loká
lis gravitációs anomáliát. Seldon Glashow, egy másik Nobel-díjas szerint 
„az Eötvös-kisérlet újrafeldolgozása a báró pincéjében lévő bor változó 
mennyiségétől is függhet.”-  Németh Judit ra történő hivatkozás szerint 
„nem lehet rekonstruálni az Eötvös-laboratórium körül elhelyezkedő 
épületek akkori elhelyezkedését." -  A Renner János által megismételt 
kísérlet negatív eredményt hozott, de ezek magyarázata Barnóthy Jenő 
szerint az eltérő hely lehetett. (Csupa újsághír és szóbeli közlés. Az Eöt- 
vös-kísérlet korábban nem ismert részleteit az Acta Physica Hungaricá- 
ban 1991-ben leírták, ami az Eötvös számlájára írt bizonytalanságokat 
nagymértékben kizárja.)

Ami lényeges, Ephraim Fischbach ötlete és aktivitása új kísérletek 
sorozatát indította el, hiszen any gfüggő és véges, de hosszú hatótávol
ságú ötödik erő fölfedezése Nobel-díjat hozhat.

Mérni kellett közeli hegy, közeli laboratóriumi tömeg vonzásánál 
fellépő esetleges anyagfüggést, a Föld felett magasan és a bánya mé
lyén elejtett testek gyorsulását, változó vízszint hatását, végül pedig 
torziós ingával az anyagi minőségtől való esetleges függést. A kísérletek 
az 1980-as évek végén megindultak és azóta is folynak.

A legnagyobb szenzációt Thieberger kísérlete jelentette: vízben le
begő, belül üres rézgolyó 1,4+0,1 cm/óra sebességgel a közeli hegytől 
elfelé sodródott a réz és Víz eltérő B/M  viszonya miatt.

T óth Béla: MARÓTHI GYÖRGY
Debrecen, 1994, 327 oldal

A monográfia feldolgozza a Debreceni Kollégium 18. század első 
felében élt (1715-1744) egyik legkiemelkedőbb tanárának egész életét, 
életművét a latin és görög nyelv új módszerrel történt tanításától kezd
ve a híres Kollégiumi Kántus megalapításáig. Magát Maróthit sokolda
lúsága miatt valóságos polihisztornak tekinthetjük és el kell csodálkoz
nunk azon, hogy annyira rövid élete során, hogy alkothatott olyan 
sokat és ennyire különböző területen. A tizenöt fejezet közül a nyolca
dik „Maróthi és a fizika”, de nemcsak ebben van szó fizikáról.

A fizika tanítása már a 17. században megkezdődött a Debreceni 
Kollégiumban, természetesen a kornak megfelelően a filozófián belül 
(Szilágyi TönkőMárton). A fizika kísérletek bemutatásával történő taní
tásáról közvetett adataink vannak már a század legelejéről (leltár!). A 
kísérleti fizika tanításának kétségtelen kezdete és kibontakozása azon
ban Maróthi nevéhez fűződik.

Kollégiumi pályafutását történelem-tanítással kezdi, ezt kiegészíti 
földrajzzal, majd sok minden mást is tanít. Arról, hogy fizikát (természe
tesen a kornak megfelelően matematikával együtt) is oktat, 1739-ben 
J.C. Beck bázeli barátjának írja, a nagy pestisjárvány alatt. „Ami szabad
időm marad a z egyházi elfoglaltságok mellett, olvasással töltöm. Már 
régóta erős vonzódást érzek a kísérleti fizika iránt, tehát mikor ráérek, 
ilyesféle könyveket olvasok. vallja egyik levelében. Majd később: „Re
méljük, rövidesen megkapjuk Weidler matematikai kompendiumának 
néhány példányát, s akkor Isten segítségével a matézist is elkezdem. E

103 A(B/g)
2 . ábra . Ak változása AB/\i függvényében. A A-ekßötvös , míg a o  -ök /?e«werpontosabb méré
sének eredményei.

■Washington államban végezték el az Eöt-Wash-kísérletsorozatot, tor
ziós ingával, Thiebergernél nagyobb érzékenységgel és negatív ered
ménnyel: ezreléket sem változik anyagi minőségtől függve. Bizetti
megismételte a lebegtető kísérletet és csak 3 (im/óra sodródást tapasztalt. 
A gravitációs állandót változó vízszintű tárolónál 500 méter távolságon 
G -  (0,667±0,0013)’lO'10 m3kg-1s-2 értékűnek, 22 méter távolságon 
G= (0,6689±0,0057) -10"10 m3kg_1s~2 értékűnek mérte, megegyezésben 
a kistávolságú laboratóriumi G= (0,66726 ± 0,00005) -10“10 m3kg-1s-2 ér
tékkel. Az ejtési kísérletek is a Fischbach-féle ötödik erő egytizede alá 
szorították a lehetséges anyagfüggőséget.

így a kilencvenes évekre az a konklúzió alakult ki, hogy a newtoni 
gravitációs állandó, Fischbach által föltételezett százalék nagyságrendű 
módosulása távolságfüggés és anyagfüggés miatt kizárható. G ezrelék 
pontossággal állandó. Galileinek és Renner Jánosnak van igaza (2. ábra).

P. Anderson (1992) szerint „az sem világos, hogy a z Eötvös-féle mé
rési adatok első újravizsgálása pozitívan utalt volna ötödik erő létezé
sére: a legújabb analízis szerint az Eötvös-Pekár-Fekete effektus mind
össze 2 standard eltérésnyi volt. A nemrég publikált pozitív eredmé
nyek is valószínűleg a mérések hibahatárán belülre estek. ”

A kísérletek azonban folytatódnak. A könyv szerzője szerint kísérle
tezni kell. Amikor először kétségbe vonták a paritás megmaradását, 
Feynman 50 dollárt tett 1 dollár ellen, hogy a későbbi kísérlet eredmé
nye negatív lesz. Feynman veszített és fizetett. Az elmélet feladata to
vábbra is az marad, hogy új kísérletekre bátorítson. Még a helytelennek 
bizonyuló hipotéziseknek is, amilyen Fischbaché, a fenti értelemben 
pozitív szerepe van.

(Marx Gvnrgy)

célból már l égs z i va t t yú t ,  c s i l l ag ás za t i  lát csöveket ,  s egye
beket hozattunk..." Kén is barátját, hogy az ifjabb Bernoullitól kérjen 
mikroszkóphoz használatos lencséket számára. „Én ugyanis, mivel 
szükségem volt lencsékre, megpróbáltam gömböket fújni, ezeket ugyan 
nagy  gyönyörűséggel  használtam, de jobban szeretnék lencséket. 
Egyúttal kérdezd meg Bernoullitól, hogy nem lehetne-e ott a közeletek
ben csillagászati távcsövekhez való lencséket szerezni, mert ezekre is 
nagy szükségem lenne. Remélem, hogy rövidesen kapok egy Newton- 
Halley-féle teleszkópot, de mást is szeretnék, például olyat, amely két
vagy hárompedálos quadránshoz illeszthető, s amely a Jupiter hold
gyűrűit és bolygóit megmutatná.”Nemcsak rendel műszereket, hanem 
az iskolai szünetben tanítványaival napórát készít.

Maróthi tanítványaival csillagászati megfigyeléseket is végzett, eze
ket össze is foglalta „Astrognosia” című előadásában, amely tanítványai 
kéziratában maradt ránk. Ez a látható csillagképek megkeresését ismer
teti az év különböző szakaiban. Kádár László professzor méltán álla
pítja meg: „Ezt a több mint kétszáz éves jegyzetet semmivel sem találtuk 
alábbvalónak Wodetzky József 1936. évi kis könyvénél, mivel kifejezet
ten főiskolai jegyzetnek készült, tömörebbnek ítéljük azoknál.”

1743. kétségtelenül fontos dátum a fizika hazai történetében is. Ezen 
év október 12-én Maróthi avatóbeszédével nyílt meg a Kollégium „The- 
atrum Physicum”-a (és nem „Auditorium Physicum”-a!) Erről a „theát- 
rumról” Szilágyi Sámuel, Maróthi tanítványa és a fizika tanításában



utóda így ír Bernbe volt professzorának: „A ti főiskolátok templománál 
csak nagysága csekélyebb, elhelyezése egyébként sokkal megfelelőbb.’’ 
Sajnos ez a „fizikai előadó” a századvégi nagy tűzvészben elpusztult, de 
az itt tanult diákok szerte vitték a tudást, a fizika szeretetét sokfelé az 
országba. Maróthi maga írta: a matematikához jobban vonzódnak
a tanulók, mint az irodalomhoz, mert ennek haszna és kellemessége 
világosabb előttük. Tehát néhány általam bemutatott fizika-matemati
kai kísérletben ugyancsak gyönyörködtek". Maróthi iskolát alapított, 
hiszen közvetlen utódát, Szilágyi Sámuelt már említettük, de Hatvani 
István is tanítványa volt, aki 1749-től szintén a Kollégium professzora. 
De közben sok értetlenség, sőt ellenséges légkör vette körül. A könyv 
szerzője, Tóth Béla így ír erről: „...elgondolásai, törekvései erősen felka
varták a Kollégium állóvizét. Jóval idősebb tanártársai joggal féltették 
tőle nyugalmukat, az évtizedes megsZokottság, a kitaposott utak ké
nyelmét. ... Maróthi sokszor panaszkodott Becknek közvetlen és távo

labbi környezete értetlensége, elmaradottsága miatt, akik minden 
avultnak védelmezői, minden újnak ellenzői voltak. ” Persze támo
gatói, pártfogói is akadtak, elsősorban Debrecen nagyműveltségű fő
bírája, Domokos Márton, aki maga is a Kollégium diákja volt, majd 
Halléban töltött egy évet és a magyaron kívül legalább három nyelven 
beszélt.

Maróthinak nagyon rövid volt az élete, alig 29 év, és professzorsága 
is csak mintegy hat évig tartott, de a könyv alapján feltétlenül a magyar 
kísérleti fizikai oktatás úttörői között kell tisztelnünk, akit „Hatvani fé
nye" nem homályosíthat el, sőt vele itt-ott egy szinten kell tisztelnünk.

A kitűnő könyv egyetlen hibáját említeném végül: az évszámokat 
csak fáradtsággal lehet „kibányászni” a szövegből, még Maróthi születé
si és halálozási dátumát is, nem beszélve tanulmányútja vagy pro
fesszorsága kezdetéről és végéről,

(Berényi Dénes)

Környezetfizikai-környezetbiofizikai doktori program

I on i zá ló  és nemio n i zá ló  sugá rzá sok  b io lóg i a i  h a t á 
sai c ímmel  (123 kó ds zá m o n  nyi l ván t ar t o t t )  hároméves 
Ph.D. doktori programra jelentkezni lehet 1995. március-április folya
mán. Az érdeklődők keressék meg az alprogramok vezetőit:

I. KÖRNYEZETBIOFIZIKA: Rontó Györgyi, egyetemi tanár, SOTE Biofizi
kai Intézete, tel: 267-62-61.

II. K ö r n y e z e t fiz ik a : Marx György, egyetemi tanár, ELTE Atomfizikai 
Tanszéke, tel: 266-79-02.

A kutatási témák erősen interdiszciplináris jellege miatt, az eddigiek
hez hasonlóan fizikus, orvos, fizikatanár, vegyész, biológus, gyógyszerész, 
villamosmérnök végzettséggel rendelkezők érdeklődésére számítunk.

Tartalmi ismertetés:
I. KÖRNYEZETBIOFIZIKA
A légkör, a talaj, a felszíni vizek szennyező forrásainak (nukleáris 

baleset, ózonfogyás, kémiai szennyezés stb.) megismerése, illetve vizs
gálata, az ionizáló és ultraibolya sugárzás mérési lehetőségeinek tanul
mányozása, különös tekintettel a biológiai dozimetriára, a biológiai 
következmények molekuláris alapjaira, valamint a humán manifesztá- 
cióra. E környezeti ártalmak biológiai hatása ma számos, a tudományos 
kutatásokat koordináló/finanszírozó nemzeti, illetve nemzetközi szer
vezet (CEC, UCAR, UNEP, IGBP, NAÜ stb.) kiemelt kutatási programját 
képezi. Ezekben a programokban való hazai részvétel elősegítése, illet
ve e kutatásokhoz szükséges biológusi/orvosi alkalmazásokra irányuló 
kutatói utánpótlás képzése valósul meg a doktori program keretében. II.

II. K ö r n y e z e t fiz ik a

A természetes radioaktív háttér, nukleáris események, a kemizáció, a 
civilizációs hatások, mint energiatermelés, közlekedés, ózonpusztulás 
egyaránt a légkör, a talaj, a felszíni vizek szennyezését hozhatja létre. Az 
alprogram keretében a környezeti faktorok közül elsősorban az ionizáló 
sugárzások, továbbá bizonyos kémiai szennyezésekkel kapcsolatos ta
nulmányok folytatására nyílik lehetőség, éspedig multidiszciplináris 
megközelítésben, tekintettel a mérésekből és azok számítógépes feldol
gozásából nyerhető egészségügyi, méréstechnikai, műszaki, valamint 
tudományosan általánosítható információkra. A környezeti hatások kuta
tása ma számos, a tudományos kutatásokat koordináló/finanszírozó 
nemzeti, illetve nemzetközi szervezet (EK, NAÜ, IREA, UCAR, IRPA stb.) 
kiemelt programját képezi. E programokban való hazai részvétel elősegí
tése, illetve e kutatásokhoz szükséges kutatói elsősorban fizikus, ve
gyész, biológus utánpótlás képzése valósul meg a doktori programban.

Kidolgozható témák:
I. KÖRNYEZETBIOFIZIKA

Baló Mátyás: Radioaktív háttérsugárzás hatásai a kémiai allergizáció 
kialakulásában

Blaskó Katalin: Környezetre ártalmas peptidek, illetve peptidszerű 
anyagok sugárrezisztenciát befolyásoló hatásának tanulmányozása 
humán vörösvérsejt-membránon

Vörösvérsejt-membránokra ható vegyszerek hatásmechanizmu
sának vizsgálata

Csík Gabriella: A fotoaktiváció szerepe gyógyszerek, vegyszerek geno- 
toxicitásában

Fekete Andrea: az UV-A sugárzás molekuláris mechanizmusának vizs
gálata

Fidy Judit: Endrogén és exogén fluorofórok biológiai hatásának vizs
gálata spektroszkópiai módszerekkel. Optikai ( l é z e r e s )  spekt
roszkópiai módszerek mint non-invazív diagnosztikai eljárások 
alapjai

Gróf Pál: Természetes/mesterséges ultraibolya fényforrásokból szárma
zó biológiai dózis meghatározás

Köteles György: Kombinált környezeti tényezők hatásának vizsgálata 
citogenetikai módszerekkel

Kombinált környezeti szennyezők hatásának vizsgálata sejtbioló
giai módszerekkel

Rontó Györgyi: A direkt és a globális napsugárzás hatásának mérése 
bíoszenzorral, a biológiai kockázat becslése

II. K ö r n y e ze t fiz ik a

Borossay József: Levegő illetve vízszennyezők meghatározása tömeg- 
spektrográfiás illetve kromatográfiás módszerrel

Nyomjelzéses technika szennyező anyagok terjedésének megál
lapítására, szennyezések terjedésének modellezésére

Czeizel Endre: Sugárzások és kemikáliák genetikai hatásai Magyar- 
országon

Lévay Béla: Molekulaszerkezeti vizsgálatok pozitronannihilációs tech
nikával

Polimérek szerkezetének vizsgálata pozitronannihilációs tech
nikával

Marx György: Természetes radioaktivitás eloszlása hazánkban 
A radon mérése, hatásai, elhárítása

Rozlosnik Noémi: Környezeti szennyezők felületi kötődésének vizsgá
lata (Mérés pásztázó atomi erő mikroszkópia segítségével)
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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

XLV. évfolyam 4. szám 1995. április

100 ÉVE SZÜLETETT ÖVEGES JÓZSEF,
A FIZIKAI ISMERETEK NÉPSZERŰSÍTŐJE Piarista Gimnázium, Budapest

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum kiadá
sában, a Magyar Pedagógusok könyvsorozatban 1993- 
ban megjelent életrajza adatai szerint Öveges Józsefe 
Zala megyei Göcsejben, Páka községben született 1895. 
november 10-én. 15 éves korában a Piarista Tanítórend
be lépett. Tanulmányainak elvégzése után 1940-ig a 
rend szegedi, tatai, váci gimnáziumaiban tanított, mint 
matematika fizika szakos tanár, majd 1946-ig Budapes
ten, mint vezető tanár. Rendfőnöki engedéllyel az Álta
lános Iskolai Tanárképző Főiskolán Budapesten tanított 
1955-ig, mint a fizikai tanszék vezetője. Ekkor, 60 éves 
korában „nyugalomba vonult”, hogy „az egész ország 
tanítója” lehessen.

1939- és 1970. között 9 fizika tankönyvet írt négy isko
latípus számára, amelyeket a szaktanárok és a diákok 
még évtizedek múlva is tisztelettel és vágyakozással em
legettek.

Talán tankönyveinél is jelentősebb az 1924-től az 
1979-ben bekövetkezett haláláig megjelent 23, a fizikai 
ismereteket népszerűsítő könyve. Ezek össz-példányszá- 
ma meghaladja a félmilliót. Az első népszerűsítő könyvei 
három, négy kiadásban is megjelentek, mert ekkor kiadói 
még nem voltak elég bátrak. Később -  már az első alka
lommal -  30—40 000 példányszámban jelentették meg 
könyveit.

Utolsó két könyve, a „Színes fizikai kísérletek a sem
miből” és a Játékos fizikai kísérletek az elektronnal”, 
színes, tudományos képeskönyvek, amelyekben már a 
képek dominálnak és a rövid szöveg csak magyarázatul 
szolgál az ügyes képekhez.

Öveges József többszáz cikket is írt a legkülönbözőbb 
folyóiratokba, de főleg kedvenc lapjában az Élet és Tu
dományban jelentek meg írásai. Nevét az egész ország
ban ismertté a rádióban tartott előadásai és különösen a 
TV-ben tartott kísérleti bemutatói tették. A TV úgy idézi 
fel Öveges József emlékét, hogy halála óta minden év 
őszén „Legkedvesebb kísérleteit” bemutatja, és ezeket 
videokazettán árusítja is.

Most, születésének 100. évfordulóján három könyve is 
megjelenik új kiadásban. Az utolsó, a felnőttek számára 
írt „Fizika” tankönyve a tanárt és a tankönyvírót, az „Ér
dekes Fizika” című könyve a fizikai ismereteket népsze
rűsítő Övegest, a Játékos Fizikai Kísérletek” című pedig 
a fiatalokat önálló kísérletezésre nevelő Övegest szándé
kozik bemutatni.

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat az ünnepekről úgy 
kíván megemlékezni, hogy lapjának, a Fizikai Szemlének 
e számában Öveges József kísérleteiből és könyveiből 
közöl részleteket.

A tanár kollégák gondolom örömmel forgatják az itt 
közölt kísérleti leírásokat, példákat, amelyeket öt évti
zeddel ezelőtt már közzétett Öveges tanár úr, hogy se
gítse kollégái oktatási, pedagógiai munkáját, és a diá
koknak a természettudományos ismeretek könnyebb 
elsajátítását.

KOVÁCS MIHÁLY: 100 ÉVE SZÜLETETT ÖVEGES JÓZSEF, A FIZIKAI ISMERETEK NÉPSZERŰSÍTŐJE 109



VILÁGVÉGE? -  VILÁGBÉKE?

Egykilós töltés, 306500 halott

Japánra lehullott az első atombomba, közölték nagy 
betűkkel az újságok. A hír váratlanul jött. A bomba Hiro- 
shimában robbant 1945. augusztus 5-én. A város eltűnt a 
föld színéről. A halottak száma 90000, súlyosan sebesült 
70000. A második bomba három nappal később Nagasa
ki felett robbant. Eredmény: 306500 halott. Egy harma
dik, az első kettőnél is hatalmasabb bomba, a „Big Boy” 
készen állott. A szövetségesek felszólították Japánt, hogy 
vizsgálja meg a bombák hatását és lássa be, hogy az el
lenállás céltalan, hacsak azt nem akarja, hogy hasonló 
pusztulás érje a többi városokat is. Japán belátta és 14-én 
feltétel nélkül megadta magát. A „Big Boy” alkalmazására 
már nem került sor.

1944-45 telén a legmegrázóbb élményeken mentünk 
át. Pincékbe, lyukakba bújtunk, fal mellé lapultunk, mi
közben hullottak ránk a bombák. Hónapokig hajszálon 
függött az életünk. Nagy eseménynek kellett lennie an
nak, ami még ezek után is megdöbbentett bennünket. Az 
atombomba ez volt. Annyira váratlan, annyira rettenetes 
és megrázó, hogy még a szakemberek is kételkedéssel 
fogadták a hírét. Tudtuk, hogy van irtózatos erejű atom
energia, de hogy alkalmazása ilyen rövid idő alatt bekö
vetkezzék, az álomnak is szép, vagy talán szörnyű volt. 
Ezt a gyors eredményt a háborúnak köszönhettük. Hi
szen egyedül Amerikában 136000 ember dolgozott az 
atombombán. Pénz nem játszott szerepet. Az atombom
bagyártás katonai vezetőjének R. Groves-nzk akkora ha
talma volt, mint még egyetlen embernek sem Amerika 
történetében. Minden rendelkezésre állott: ember, anyag 
korlátlan méretekben. A világ 400 vezető tudósa irányí
totta a munkát és tízmilliárd békepengőnyi összeget for
dítottak a kísérletekre, berendezésekre, gyárak építésére. 
Ezen a pénzen össze lehetne vásárolni Magyarország 
minden földjét.

Őrült iramú kutatómunka folyt Németországban is. 
Hiszen az atombomba működésének alapjául szolgáló 
uránmaghasadást itt fedezték fel. Felfedezője Hahn volt, 
a berlini Kaiser Wilhelm kutatóintézet vegyészeti igazga
tója. 1939. óta ezt a felfedezést lázasan iparkodtak atom
bomba gyártására felhasználni. A Berlin melletti Oranien- 
burgban volt a kutatók főfészke. Ezt a laboratóriumot 
1945 februárjában elsöpörték az angol bombák. De kü
lönben sem értek volna el eredményt, mert még ekkor is 
csak a kísérletezés szakában voltak és azt hitték, hogy a 
szövetségesek még messzebb vannak a megoldástól. A 
vezető német tudósok véleménye az volt, hogy az atom-

Részlet a szerző 1946-ban megjelent az „Atombomba” című könyvéből.

Öveges József
Kossuth-díjas

„Az emberi nemnek nem szabad 
kipusztulnia erről a bolygóról. ” 

(Stettinius)

fegyverek száz évnyi távolságban vannak, -  ettől függet
lenül az általuk követett módszer nem is vezethetett ered
ményre. Az amerikaiak már az induláskor nagy előnyben 
voltak. Ha csak egyhónapos lett volna is ez az előny (pe
dig nagyobb volt), elegendő lett volna a döntéshez.

Az első két atombomba robbanása után alig volt új
ság, alig volt rádióleadás, amelyben elő ne fordult volna 
az atombomba. Nemcsak a közönség érdeklődésének, 
hanem a politikának is középpontjába került. Csakha
mar megtudtuk, hogy mielőtt Japánban alkalmazták 
volna, előbb kipróbálták az új-mexikói sivatagban, 
meghívott szakértők jelenlétében. Egy 30 méter magas 
acéltorony tetején július 16-án robbant ez a kísérleti 
bomba, a fényképezőgépek és a mozifelvevőgépek 10 
kilométertől 100 kilométer távolságig. A robbanás he
lyétől 80 kilométernyire álló megfigyelő azt írja, hogy a 
robbanáskor a fél látóhatárnyi szélességben nem egy, 
hanem egy tucat naphoz hasonló fényesség villant fel. 
Egy másik, aki csak 10 kilométernyire állott, belevakult, 
amikor belenézett a fényességbe. A felvillanást azonnali 
vörös lángfal követte. A szörnyű, sokszínű tűzfelhő 13 
kilométer magasra szökött és átvillogtak rajta az utórob
banások villámfényei. A kézigránát nagyságú bombatöl
tés 800 méter átmérőjű krátert vágott. A kráter oldalát és 
peremét üvegszerű anyag fedte: a keletkezett hő akkora 
volt, hogy megolvasztotta a kvarchomokot. A robbanás 
helyétől 9 km távolságban két embert földre sújtott a 
légnyomás.

A japáni robbanás helyétől 6 km távolságban kigyul
ladtak az erdők. A bombát dobó gép egyik pilótája vigyá
zatlanságból levette védőszemüvegét. Bár háttal volt a 
robbanásnak, fénye megvakította. Később látását vissza
nyerte, de nem teljesen. Ezeknek az első bombáknak a 
hatása 20000-szer akkora volt, mint a szokásos bomba
töltésé. De csakhamar jött az újabb hír, hogy még pusztí- 
tóbb bombát találtak fel, amihez képest az első két 
bomba csak gyermekjáték. Megtiltották a bombagyártás 
alapanyagának, az urántartalmú érceknek kivitelét az 
USA-ból. A többi állam is hasonló tilalmat adott ki.

A teljes megsemmisülés
vagy új paradicsom vár az emberiségre

A romhalmazzá változott és koldusszegény Európát az 
1945. év második felében ez a kérdés érdekelte: mikor 
lesz a békekötés? Mert hiszen csak ezután indulhat meg a 
gazdasági élet, csak ezután lehet remény kiemelkedni a 
nyomorból és nélkülözésből. -  Majd ősszel, suttogták az 
emberek.
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Az ősszel valóban összeült a külügyminiszterek konfe
renciája, hogy előkészítse a békeértekezletet. A tárgyalá
sok titkosak voltak. De már néhány nap múlva áthidalha
tatlan nehézségek merültek fel. Az értekezlet dolgavége- 
zetlenül szétoszlott. Azt emlegették, hogy az ellentétek 
igazi oka az atombomba kérdése volt. Amerika nem 
akarta elárulni a gyártás titkát, hanem az atombombával 
összefüggő kérdéseket az Egyesült Nemzetek Biztonsági 
Tanácsának ellenőrzése alá kívánta rendelni. A Tanácsra 
akarják ruházni az alkalmazás jogát is -  ha szükség lenne 
rá. Amerika folytatja a bomba gyártását és más rettenetes 
erejű atomfegyverek készítését. Ma már úgy látszik, hogy 
a világ nemzetei belenyugodtak abba hogy Amerika nem 
közli a gyártási titkokat és nem adja ki kezéből az atom
bombát, hanem készenlétben tartja azt a világ békéjének 
megőrzésére.

A vezető államférfiak, az atombombát gyártó tudósok 
és egyéb hivatott emberek azóta is számtalanszor han
goztatták azt, hogy ha nem sikerül megtalálni a nemzetek 
együttműködéséhez vezető utat és ha nem tudják egy 
nemzetközi szervezettel kiküszöbölni a háborút az embe
riség életéből, akkor ütött az emberiség és a kultúra vég
órája. Egy újabb háborúban minden megsemmisül.

Az atombombagyártók kijelentették, hogy bármelyik 
nemzet, ha komolyan hozzáfog a kutatáshoz, 5-10 év 
alatt feltétlenül abban a helyzetben lesz, hogy atombom
bát gyárthat. Nemzetközi ellenőrzés vagy megegyezés 
mit sem ér, mert szétszórt telepeken vagy földalatti mű
helyekben gyártható az atombomba és ki lehet játszani 
minden ellenőrzést. -  „Az a javaslat, hogy nemzetközi 
ellenőrzéssel akadályozzuk meg az atombomba-háborút 
-  reménytelen. Az ellenőrzés minden üzemben egy ellen
őrt kívánna, ezt az ellenőrt aztán egy másodiknak kellene 
ellenőriznie, hogy vajon még a mi emberünk-e.” (R. 
Groves, a bombagyártás vezetője.). -  Nem számít az, 
hogy szegény vagy gazdag nemzetről van-e szó, mert a 
szükséges összeget a szegényebb nemzetek is előteremt
hetik. Nem számít az sem, hogy 500 vagy 500000 bombá
ja van-e az illető nemzetnek. Csak egy a fontos: ki dobja 
le először azt az 500 bombát. Az atomháborúban az nyer, 
aki minden figyelmeztetés nélkül, váratlanul, aljasan tá
mad. Egyetlen óra alatt eléri a döntést, mert ez elegendő 
idő az ország lakossága ötödrészének kiirtására, a váro
sok és háborús fontosságú telepek, közlekedési hálózat 
tönkretételére.

így pusztít az atombomba

Most pedig a los-alamosi atombombagyár egyik mag
fizikusának beszámolója alapján kivonatosan közöljük 
azt, hogy mit tud az atombomba.

Az atombomba tökéletes fegyver. Olyan gyorsan és 
tökéletesen seper el nagy területeket, hogy a védelem 
reménytelen. A tűzoltók és szereik elpusztultak. Ki olt 
tüzet? Az orvosok halottak, a kórházak romok. Ki kezeli a 
negyedmillió sebesültet?

Amikor a bomba a város közepén felrobbant, úgy lát
szott, mintha a robbanás helyén egy új nap született vol
na. Hatszáz méter átmérőjű tűzgömb keletkezett, az izzó

tömeg közepén a hőmérséklet 3 millió fok lehetett. Az 
izzó levegő kitágult és iszonyú erővel taszította szét a 
város feletti levegőmennyiséget. Ez a mozgásba lendített 
levegő mint 1000-2000 kilométer sebességű szörnyű szél 
zúgott el a robbanás területe felett és megsemmisített 
minden építményt. (A pusztító orkánok sebessége csak 
120-200 km óránként!)

Az okozott kárt nehéz elképzelni. Minden irányban 
két kilométer távolságban minden épület elpusztult. A 
vasbeton épületek falai megmaradtak, mert ezek igen 
erős épületek. De hasznavehetetlenek. Voltam bennük. A 
közfalak kidőltek, a tetők elrepültek, a bútorzat összetö
rött, a súlyos gépek fejtetőn állottak. A téglaépületeket és 
az acélvázas épületeket elsepri a léghullám.

1 km körzetben házanként egy vagy két ember elke
rülte a halált, amit a robbanás vagy a hőség okozott. Va
lami rájuk hulló tárgy fedezte őket a hőség elől. Arány
lag sértetlenül másztak elő a romok alól. De nemsokára 
ők is meghaltak. A robbanáskor keletkező radioaktív 
sugárzás hatása öli meg őket, mint ahogyan a röntgen- 
sugárzás is megöli a készülék kezelőjét, ha nem védi 
magát ólomlemezekkel a sugárzás ellen. Az atombomba 
sugárzása elől nem védenek meg a házfalak. A sugárzás 
megtámadja a vér egész működését. A vér a sértetlen 
bőrön át is szivárog és megtölti a test belső üregeit. A 
fehérvérsejtek eltűnnek és a beteg két-három hétre a 
robbanás után meghal.

A nagyszámú eset közül csak azt a hat japán katonát 
említjük, akik a hiroshimai atombomba robbanáskor egy 
kis domb háta mögött ültek egy pádon, háttal a robbanás 
felé. A bomba másfél kilométer távolságban robbant tő
lük. A dombocska árnyékoló hatásának köszönhették, 
hogy sem a légnyomás, sem a lánghullám nem ölte meg 
őket. Sértetlenek maradtak. De a következő két nap alatt 
a hat közül öten meghaltak. Valószínű, hogy a mindenen 
áthatoló radioaktív sugárzás ölte meg őket. Ez ellen még 
a domb sem nyújtott védelmet.

Ezeken az áldozatokon sem vérátömlesztés, sem 
egyéb orvosi kezelés nem segít. A boncolás ugyanazokat 
az elváltozásokat állapítja meg, mint amilyen elváltozáso
kat a rádium, vagy a röntgensugárzás okoz.

Van-e titka az atombombának?

Sokezer, talán sokszázezer évvel ezelőtt is látták már 
az emberek, hogy a forrásban levő víz gőze felemelgeti a 
fazékra helyezett fedőt: a forró vízgőz munkát tud végez
ni és mégis alig kétszáz évvel ezelőtt találták csak meg a 
módját annak, hogy hogyan lehet a forró vízgőz energiá
ját a gőzgépben munkává alakítani. (Watt, 1777.) Bárki 
előtt teljesen világos az, hogy miként tolja maga előtt a 
hengerben a forró vízgőz a dugattyút és a dugattyú ho
gyan hozza mozgásba a kereket. De ha valaki megbízást 
kapna, hogy minden minta nélkül építsen egy hasznave
hető gőzmozdonyt, akkor ugyancsak zavarban lenne, 
hogy hogyan is fogjon hozzá a dologhoz. Milyen üzeme
ket szervezzen meg, milyen gépeket szerkesszen az alko
tórészek előállításához, hogyan tanítson be munkásokat, 
honnan szerezzen be anyagokat, hogyan vizsgálja meg
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őket, hogyan végezze a próbákat és így tovább. És ha 
5-10 évi munka után csakugyan kikerülnének ebből a 
vállalkozásból az első használható mozdonyok, -  ame
lyeket a legutolsó csavarig úgyszólván a semmiből kellett 
az illetőnek megalkotni -  ez egyenesen csodálatos telje
sítmény lenne. Pedig a mozdony működésének alapjául 
szolgáló tények egy elemista előtt is ismeretesek.

Hasonló az eset az atombombával is. Csakhogy amíg a 
gőzgép esetében jól látható és fogható dolgokról van 
szó, addig az atombombában az atomvilág jelenségei 
szerepelnek. Már pedig az atom olyan parányi valami, 
hogy még a 100000-szeresen nagyító elektron-mikrosz
kóppal is láthatatlan. Az atomnak a magja pedig még az 
atomnál is milliószor kisebb.

Mindaz, amit a tudomány megállapított a háború előtt 
az atomokról, megtalálható a tudományos irodalomban. 
Bárki elolvashatja. Az atombomba gyártását irányító ame
rikai fizikusok is hangoztatják, hogy az atombomba alap
jául szolgál az a tény is, hogy a gőz nyomja a dugattyút. 
Ezért minden nemzet és minden ember előtt nyitva áll az 
a lehetőség, hogy a tudományos ismeretek birtokában 
kísérletezni kezdjen, gyártási eljárásokat próbáljon ki és 
szerencsés esetben atombombát gyárthasson. Ebben az 
értelemben tehát az atombombának titka nincsen.

Azért mégis van valami, amit az atombomba titkának 
nevezhetünk. Ennek a titoknak a kérdése erősen foglal
koztatja a világ közvéleményét. Attlee angol miniszterel
nök novemberben világosan kifejtette értelmét. Kijelen
tette az alsóházban, hogy a titok feltárása akkor történ
nék csak meg, ha külföldi tudósokat hívnának meg az 
amerikai bombagyártó üzemekbe és ott begyakorolnák 
őket a gyártási eljárásokba.

Az atombomba gyártása olyan különleges eljárásokat, 
olyan finom és kizárólag erre a célra készült eszközöket 
követel, hogy a fő nehézséget nem az elméleti ismeretek 
kérdése jelenti, hanem a gyakorlati kivitel.

A bomba gyakorlati előállításához megkívánt ipari 
feltételek ez idő szerint csak Amerikában vannak meg. 
Érdekes meghallgatni F.R. Creedon vallomását. Ő a ve
zérigazgatója a Stone & Webster műveknek, ahol 30000 
alkalmazott egyedül az atombombagyártáshoz szükséges 
mágneses berendezéseket készíti. A szenátus bizottsága 
előtt arról nyilatkozott, hogy milyen nehézségekkel talál
koznának az idegen nemzetek, ha atombombát akarná
nak gyártani.

Millikin szenátor: Az atombombagyártásban főleg ke
reskedelmi árukat használnak-e, vagy pedig különlege
sen erre a célra tervezett és készített cikkeket?

Creedon: Az utóbbi eset áll fenn.
Millikin szenátor: Van-e manapság olyan ország a vilá

gon, amely ismeri az eljárások mikéntjét, és van-e olyan 
ipar valahol, amely meg tudná azt valósítani?

Creedon: Nem gondolom, hogy a világon bárhol épül
hetne ilyen gyár az óriási amerikai iparvállalatok segítsége 
nélkül. Még Anglia és Kanada sem tudná ezt megtenni.

Austin szenátor: Tegyük fel, hogy Amerika újra a leg
elején kezdené az atombombagyártást. Minden erőforrá
sa felhasználásával, békeidőben, mennyi idő alatt tudná a 
gyártást megszervezni?

Creedon: Körülbelül négy év alatt.

1 gramm szén égési egy 20.000 kilogram- 16 cm 
energiája mos vasúti kocsit magasra emel.

1 gramm lithium egy 20.000 kilogram- 1120 kilométer 
a t o m  energiája mos vasúti kocsit magasra emel.

Egy 6 személyes család Ezt fedezné 1 gramm
évi tüzelőszükséglete lithium a t o m
70 métermázsa szén. energiája.

V? GRAMM  
LITHIUM

!

10 métermázsa szenet pótol l/7 gramm lithium atomenergiája

Tydings szenátor: Ha a külföld ilyen gyár berendezé
sével bízná meg önöket és rendelkezésükre bocsátaná a 
szükséges tudósokat és anyagi eszközöket, mennyi idő 
alatt készülnének el vele?

Creedon: Talán nyolc év alatt.

Az emberiség vészkiáltása: Energiát!

1945 őszén megszűnt hazánkban a már úgyis a legszű
kebb keretek közé szorított távolsági vasúti személyforga
lom: nem volt szén a mozdonyok fűtésére. Egész városré
szekben kapcsolták ki a villanyáramot, néha még villamos- 
közlekedés sem volt a szénhiány miatt. 1945 telén jéghideg 
kórházakban sírtak a betegek, hitetlen otthonokban dide
regtek a gyermekek, a munkahelyeken hidegtől gémbere- 
dett ujjakkal próbáltak dolgozni az alkalmazottak: nincsen 
tüzelőszer. Üres kosarakkal térnek vissza éhező családjuk
hoz az anyák: nincs élelem, nincs burgonya, mert nincs fű
tött mozdony, ami azt a keveset is felszállítsa vidékről, ami 
ott talán még található. Nem lehetett fűrészt, fejszét, ásót, 
kapát kapni, nincs. Nincs, mert nem volt szén, nem volt 
energia a munkagépek, a termelési eszközök üzemben tar
tására. Állottak a gyárak, az ipartelepek, a bányák.

Ma még ott van a szén, a nyersolaj, a földgáz a föld 
mélyében, ha az éhezéstől elgyengült és ruhátlanságtól 
akadályozott munkások nem tudják is a szükséges 
mennyiségben kitermelni, de mi lesz 50-100 év múlva, 
amikor már elfogy a világ szénkészlete? Ezt a szénnélküli 
világot tapasztalataink alapján jól el tudjuk képzelni. 
Pedig komolyan számíthatunk arra, hogy a közeljövőben 
már nem áll a tüzelőszerek energiája közel sem elegendő 
mennyiségben rendelkezésre.

A tudomány merész álma az volt, hogy talán sikerül a 
kifogyófélben levő tüzelőszer-készleteket az atomener
giával helyettesíteni. íme, ez az álom hirtelen megvaló
sult, ha először csak halált és borzalmat hozott is a földre. 
De közöttünk van ez az isteni ajándék. A mienk és csak 
tőlünk függ, hogy szolgálatunkba fogjuk és megváltoztas
suk vele a világ képét. Csak rajtunk múlik, hogy felhasz
nálásával az éhségből, a nélkülözésből, az emberhez 
méltatlan állati munkából, a nyomorból, a 40 %-os cse
csemőhalandóságból a jólét és az emberi boldogság nap
sugaras magaslataiba emelkedhessünk.
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HOGYAN KÉSZÜLHETETT AZ ATOMBOMBA? Öveges József

Az atomátalakítók csodagépe

A ciklotron segítségével így lehet plutóniumot, atom
bombatöltést gyártani:

Hogy az urán-alapanyagunkból plutóniumot készít
hessünk, neutronlövedékekre van szükségünk. A ciklot
ron azonban csak töltött részecskéket tud felgyorsítani. 
A neutronnak töltése nincsen, azért a neutront felgyor
sítani nem tudjuk, hogy a kellő energiával érje az urán
magvakat. De különben is honnan vennénk a neutrono
kat? A neutron nem áll rendelkezésünkre gázalakban, 
mint a hélium, vagy a hidrogén. A neutronokat magu
kat is előbb külön atomrombolás útján gyártani kell. 
Eddig rádium-berillium keverékkel állítottuk elő őket, 
de így olyan kevés neutron szabadul fel, hogy az atom
bomba-gyárosoknak millió évig kellene várni a kellő 
mennyiségre.

Szerencsére másféleképpen is lehet neutronhoz jutni, 
mégpedig igen sokféle módon, mert sokféle olyan mes
terséges atomátalakítást ismerünk, ahol neutronok lövel- 
lenek ki a keverékmagból. Igen kitűnő neutronforrásul 
szolgáló atomátalakulást fedeztek fel 1934-ben. A közön
séges víz minden molekulájában két atom hidrogén és 
egy atom oxigén van. A hidrogén magja -  amint tudjuk -  
egyetlen, pozitív töltésű hidrogénmagból áll. Ha egy 
neutront is sikerülne még a magba behelyezni, akkor a 
mag töltése maradna 1, de az atomsúlya 2 lenne, vagyis 
ennek a kétszer olyan nehéz hidrogénmagnak a jele H2 
volna. Ez a mag, a nehéz hidrogénmag valóban elő is 
fordul a természetben. 100000 hidrogénmag között átlag
ban 20 ilyen nehéz hidrogénmag van. A nehéz hidrogén
mag neve deuteron.

Ha a közönséges víz molekuláiban levő közönséges 
hidrogént ilyen nehéz hidrogénatommal helyettesítjük, 
akkor nehéz vizet nyerünk. A nehéz vizet a közönséges 
vízből választják ki, mert hiszen 100000 vízmolekula 
között 20 darab nehézvízmolekula is van. Ezt a nehéz 
vizet a háború előtt főleg Norvégiában gyártották és 
szállították külföldre. Ha a nehéz hidrogén magját, a 
deuteront egy másik deuteronnal lőjük, akkor igen érde
kes atommagátalakulás történik. Nézzük az ábrát:

2H + 2H 3He + ’n

Egy deuteron nekiütközik a másik deuteronnak. Kelet
kezik egy 4 atomsúlyú és 2 magtöltésű átmeneti mag (hé
liummag) és ebből kirepül egy neutron. Marad tehát 3 
atomsúlyú és 2 magtöltésű elemmag. Mivel az elemet a 
magtöltés határozza meg, a 2 magtöltésű elem pedig a

hélium, tehát 3 atomsúlyú héliummag keletkezik. (Ez a 
mag a természetben valóban elő is fordul, 10 millió hé
liummag között átlag 1 ilyen található.)

Ebben az átalakulásban a mi szempontunkból különö
sen fontos az a körülmény, hogy ilyen neutront termelő 
átalakulás aránylag igen gyakran fordul elő. Minden 1000 
deuteron-lövedék átlag 1 neutront termel. Tehát ez az 
átalakulás mintegy 33-szor kiadósabb neutronforrás, mint 
a rádium + berillium keverék. A másik igen fontos körül
mény pedig az, hogy a nehéz vízből tetszőleges számú 
deuteron-lövedéket tudunk előállítani és azt ciklotronnal 
felgyorsítani. Ez az egyik oka annak, amiért az atombom
ba gyárosoknak (különösen az angoloknak) szükségük 
van a nehéz vízre.

Hogyan gyártanánk tehát a ciklotronnal a neutrono
kat? A ciklotronba nehéz hidrogéngázt tennénk és a fel
gyorsított magokkal nehéz vizet lőnénk, akkor a kelet
kező neutronok minden irányban kirepülnének a készü
lékből. Igen, csak itt egy kis nehézség merül fel. A ciklot
ronnak a belseje ugyanis kell, hogy légritka legyen. Már 
most ha nehéz vizet helyeznénk bele, az gyorsan párol
gásnak indulna, ez pedig komplikációkat okozna. Ezen 
úgy segítenek, hogy a nehéz vizet megfagyasztják, ezt 
teszik a nehéz hidrogénmagok útjába. A nehéz hidrogén
magokat akkora sebességre gyorsítják fel, mint amekkora 
sebességet 800000 volt feszültségkülönbségű két lemez 
között nyertek volna. Ezt egyszerűen úgy mondjuk, hogy 
a sebességük 800000 volt.

A neutronforrást most már csak uránnal kell körülven
ni. A keletkező neutronok az uránatomokat neptúnium- 
atomokká alakítják, ezekből pedig magától keletkeznek a 
plutónium-atomok.

Hogy milyen mennyiségben keletkezik a plutónium, 
az attól függ, hogy milyen erős ciklotront használunk. A 
háború első évében már építés alatt állott Amerikában 
olyan ciklotron, amelynek hatása 200 kg rádiuméval ért 
fel. Az a kérdés, hogy egyetlen ilyen ciklotronnal mennyi 
idő alatt tudnánk fél kilogramm plutóniumot termelni?

Számításunk szerint a fél kg plutóniumot 1 kg rádium 
8 millió év alatt termelné, de mivel a mostani eljárásunk

1. ábra. A + töltésű test a + lemeztől a -  lemezhez repül.

Részlet a szerző 1946-ban megjelent az „Atombomba" című könyvéből. 
Öveges József akkor nem ismerte még az atomreaktort, amelyben neut
ron-láncreakció fut, és a neutronok egy része 2№U-t plutóniummá 
alakítja át. írását annak bemutatására közöljük, miként akarta mag
fizikai tudásával ötven esztendővel ezelőtt megfejteni az atombomba 
készítésének titkát.

2. ábra. Ha nehéz hidrogént nehéz hidrogénnel lövünk, neutron repül ki.
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szerint a neutronokat 33-szor nagyobb bőségben nyerjük 
és rádiumhatásunk is 200-szor akkora, mint 1 kg rádiu
mé, azért a szükséges idő 33x200 = 6600-szor kevesebb, 
int 8 millió év; tehát csak 8000000 : 6600 = 1200 év szük
séges egyetlen atombomba töltet plutónium termelésé
hez egy ciklotronnal. A háború kitörésekor Amerikában 
már több, mint 30 ciklotron működött. Európában 3-4 
darab. Németországban egy sem.

De vannak még bőségesebb neutron-előállítási lehető
ségek is. így például ha 1000000 voltos térben gyorsí
tunk deuteronokat és berilliumot lövünk velük, akkor 
3-szor több neutron keletkezik, mintha nehéz vizet bom
bázunk. Ha ezt a neutron-forrást alkalmazzuk, akkor már 
400 év alatt keletkeznék fél kilogramm plutónium. De 
eddig csak egyetlen ciklotront vettünk számításba. 
Semmi akadálya sincsen annak, hogy 400 darab egyen
ként 2 mázsa rádium hatásával felérő ciklotron legyen 
üzemben és akkor 400-szor kevesebb idő alatt, vagyis 1 
év alatt sikerül egy bombatöltet plutóniumot készíteni.

A halálos sugárzás. -  A neutronlassítás

A ciklotronban felgyorsított lövedékeknek csak kis 
részét lehet a kívánt célra felhasználni, a többi a készülék 
falának ütközik. Az ütközési helyek sugárzások kiinduló
pontjai lesznek. Az eltalált uránmag is sugárzik, a neptú- 
nium megint sugárzás közben alakul át plutóniummá. 
Ezek közben az átalakulások közben kisugárzott elektro
nok energiája pedig ütközés után röntgensugarakká ala
kul át. Ha tekintetbe vesszük a ciklotronok hatalmas tel
jesítményét, fogalmunk lehet a gép működése közben 
keletkező, minden irányban haladó sugárzások erősségé
ről. Ez ellen a sugárzás ellen a munkásokat és a környék 
lakosságát védeni kell. A védekezés ólomfalakkal törté
nik, ugyanúgy, mint a röntgenkészülékek körül. A gyár
ban helyenként sugárzást jelző műszerek vannak elhe
lyezve, sőt a munkások is visznek magukkal apró elekt- 
rométereket, hogy a veszedelmes erősségű sugárzást 
azonnal felfedezhessék és elkerülhessék.

A berilliumból kiszabaduló, avagy egyéb módon nyert 
neutronokat nem bocsáthatjuk azonnal az uránba. 
Ugyanis a berilliumból kiszabaduló neutronok sebessége 
igen nagy, egészen 4 millió 200 ezer voltig terjed. Már 
pedig a vizsgálatok azt mutatták, hogy az urán-atomot 
neptúnium-atommá az úgynevezett lassú neutronok ala
kítják át. Ezeknek a lassú neutronoknak a sebessége csak 
néhány százezer volt. Ezért a neutronokat alkalmazásuk 
előtt le kell a kívánt sebességre lassítani. Ez a lassítás me
gint igen lényeges eleme az atombombának, mert hiszen, 
ha nem sikerül a kellő sebességű neutronokat alkalmaz
ni, akkor a bomba robbanásakor keletkező és a láncola- 
tos robbanás előidézésére hivatott neutronok nem tudják 
feladatukat elvégezni, nem fogják robbantani az útjukba 
kerülő atomokat.

Hogyan lassítanánk le egy nagy sebességgel haladó, 
például 1 grammos acélgolyót? Ha acélfalat állítanánk 
eléje, akkor a falról ugyanakkora sebességgel verődnék 
vissza, mint nekiütközött, tehát nem lassulna. Ha egy 
másik nagytömegű, mondjuk 500 grammos acélgolyó rak

3- ábra. A ciklotronban felgyorsított hidrogén-magok a nehéz vízből 
neutronokat szabadítanak fel.

ütköztetnénk, akkor is ugyanez lenne az eredmény. A kis 
golyó egyszerűen visszapattanna változatlan sebességgel 
a nagy golyóról. Ha azonban egy másik ugyanakkora 
golyót vagy néhányszor nagyobb golyót állítanánk útjá
ba, akkor ütközés közben meglódítaná a megütött kis 
golyót, mozgási energiájának egy részét átadná neki, 
maga pedig minden ütközés után lassabban haladna.

Az uránmag tömege 238, a neutroné 1. Ha a neutron 
uránmagba ütközik, akkor nem lassul, amint nem lassul 
számbavehetően a 238 grammos nagy acélgolyóba ütkö
ző 1 grammos acélgolyó sem. De ha a neutron olyan 
magba ütközik, amelynek tömege a neutronéval egyenlő, 
vagy nem sokkal nagyobb, akkor ütközés után a neutron 
sebessége kisebb lesz, sőt egészen meg is állhat.

A neutronokat tehát úgy tudjuk lelassítani, hogy útjuk
ba könnyű atommagokat állítunk. Ilyen könnyű atomma
gok: a hidrogén, a nehéz hidrogén és a kis atomsúlyúi, 
úgynevezett könnyű elemek magjai. Tehát az uránba 
vizet, nehéz vizet vagy más könnyűelemet tartalmazó 
anyagot kell keverni. Hogy milyen mértékű legyen ez a 
keverés, az már megint a kutatás feladata és az eredmény 
hadititok. (A neutron azért nem hatol át a parafinfalon 
sem, mert a parafin hidrogénvegyület.)

Egy érdekes megjegyzés.
Plutóniumgyártás ciklotron nélkül

A lassú neutronokkal lőtt uránban -  az előzőek szerint 
-  megindul a plutóniumképződés. De a következő neut
ronok már nemcsak uránmagot találhatnak el, hanem 
eltalálhatják a képződött plutóniummagvakat is. Mi lesz 
ennek a következménye? Az, hogy a plutóniummag szét
hasad és újabb neutronokat lő ki magából. Ha ezek a 
neutronok 238U magba ütköznek, akkor újabb plutóni
ummag keletkezik, ha pedig plutóniummagba ütköznek, 
akkor még nagyobb lesz a magátalakulást előidéző neut-

4. ábra. A berilliumból kisugárzó neutronok az uránból plutóniumot 
készítenek.

114 FIZIKAI SZEMLE 1 9 9 5 /4



ronok száma. A plutóniummagok száma szaporodik, a 
plutóniumatomok hasadásából származó neutronok 
mennyisége pedig lavinaszerűen nő. Röviden fogalmaz
va: A ciklotronnal keltett neutronok munkáját elősegítik 
és lavinaszerűen támogatják a keletkezett plutóniumma
gok széthasadásakor kilövellő neutronok. Végeredmény
ben tehát: sokkal gyorsabban keletkezik plutónium és 
sokkal nagyobb mennyiségben, mint az előző számítá
sunk alapján várható.

Ha ezt a megjegyzést átértettük, akkor azonnal látjuk, 
hogy nem lehetetlen olyan plutóniumot gyártó berende
zést kigondolni, amely ciklotron nélkül gyártja a plutóni
umot. Képzeljük el, hogy nagymennyiségű uránt keve
rünk könnyű elemmel, például szénnel vagy kadmium
mal. Ismeretes, hogy a közönséges uránban mintegy 1 %- 
ban 235U magok vannak. Egy kóbor neutron eltalál egy 
ilyen magot. Neutronok repülnek ki belőle. Ezeket a ne
utronokat lelassítja az uránba kevert anyag, ezáltal a ne
utronok alkalmassá lesznek az 238U magok neptúniummá 
alakítására, ebből pedig plutóniummagvak keletkeznek. 
De ezek a plutóniummagvak újra hasadnak és újabb ne
utronokat termelnek és így tovább, végeredményben 
egyre több plutóniumunk lesz. Ha időközben a bomlási 
termékeket eltávolítjuk, megvan a lehetősége annak, 
hogy az egész urántömeg energiája felszabaduljon.

Ennek az energiafelszabadulási folyamatnak a sebes
ségét az uránba kevert könnyű elem mennyiségével lehet 
szabályozni. Ez az eljárás megoldja azt a kérdést, hogy 
miként lehet az urán-atomenergiát lassan  felszabadí
tani, hogy békés célokra felhasználható legyen.

így építenénk atombombagyárakat

Az előzőkben megismerkedtünk azokkal a tudomá
nyos eredményekkel, amelyeken az atomenergia felsza
badítása, az atombomba működése és a bomba gyártása 
alapszik. Most összefoglalásul lássuk még egyszer sorban 
azokat a műveleteket, amelyek nyomán az atombomba 
megszületik. Lássuk, hogyha ránk bíznák a gyártási eljá
rás megszervezését, milyen berendezésekről kellene gon
doskodni. Mi lenne feladata az egyes üzemeknek. Ebből 
azonnal látható az is, hogy mi a munkaköre az ott dolgo
zó tudósoknak, alkalmazottaknak. így tehát még azt is 
meg tudnánk mondani, hogy milyen irányban képzett 
kutatókra, milyen szakmunkásokra lenne szükség.

1. Mivel az uránbomba és a plutóniumbomba alap
anyaga is az urán, tehát az első feladat az uránércek be
szerzése, a színurán kiválasztása és lehető tökéletes meg
tisztítása. Az uránércek csak 10-60 %-ban tartalmaznak 
uránt.

2. A tiszta uránt át kell alakítani plutóniummá. Erre a 
célra óriási ciklotronokat kell építeni és az alkalmas 
módon kiszabadított neutronokkal lőni az uránt. Termé
szetesen egy ciklotront tartalmazó telep még kísérleti 
célokra is kevés lenne, legalább 100-1000 óriás ciklotron
nak kellene üzemben állani a különböző telepeken, hogy 
a kellő mennyiségű plutónium keletkezzék. Ennyi gép 
roppant sok elektromos energiát fogyaszt. Hogy mást ne 
említsünk, egy-egy gép működtetéséhez 150-200 lóerő-

ÖVEGES JÓZSEF: HOGYAN KÉSZÜLHETETT AZ ATOMBOMBA?

5. ábra. Az atombombagyártás szakaszai. -  1. Uránt kiválasztó és tisztí
tó telep -  2. Ciklotronnal plutóniumot előállító gyár -  3. A plutóniumot 
kiválasztó telep -  4. Az atombombát összeszerelő gyár

nyi teljesítményű elektromos rezgéseket kell kelteni, 
tehát minden egyes ciklotronban csak az elektromos rez
gések elegendők egy nagy rádió-leadóállomás működte
téséhez. A 100 ciklotron létesítése legalább annyit jelent, 
mintha az illető országban 100 nagy rádió-leadóállomás 
épülne és működnék.

3. Ha ismerjük a ciklotron teljesítményét, könnyű ki
számítani, hogy bizonyos ideig tartó besugárzás után 
mennyi plutónium keletkezik. Egy 200 kilogramm rádi
um sugárzásával felérő ciklotron havonta tizedgrammnyi 
plutóniumot termel. Ezt a mennyiséget havonta ki kell 
választani az uránból, tehát a besugárzott urántömböt 
egy másikkal kell helyettesíteni. Tekintettel arra, hogy a 
ciklotron néhány mázsányi uránt lő neutronokkal, elgon
dolhatjuk, hogy ebből a több mázsa uránból azt a tized
grammnyi plutóniumot kiválasztani megint szép feladat. 
De ez már tisztára kémiai művelet, a kiválasztás eljárása 
már régen ismeretes.

A kiválasztott plutóniumot nem szabad nagy mennyi
ségben együtt tartani, mert minden pillanatban fennáll a 
robbanás veszélye a kóbor neutronok miatt. Az amerikai
ak azt állítják, hogy ez a veszedelem elkerülhető úgy, 
hogy a plutóniumot vagy a 235-ös uránt -  csak kicsiny 
mennyiségben tartjuk együtt, mert akkor sorozatos rob
banások nem következhetnek be. A felrobbanás veszélye 
a láncolatos robbanások miatt csak a nagyobb mennyi
ségben összegyűlt anyagot fenyegeti. Ez az előzők alap
ján nagyon valószínűen hangzik, csak még azt kellene 
tudnunk egész határozottan, hogy mennyi az a nem rob
banó kis mennyiség és mekkora mennyiségben fenyeget 
már az önrobbanás veszélye. A kíváncsi nemzetek ezt ki
próbálhatják. De ha valaki ezt a veszélyes kísérletet nem 
akarja elvégezni, akkor teljes biztonságot nyújtó módon 
úgy jár el, hogy a kiválasztott plutóniumot szennyezi va
lamivel, például vízzel vagy könnyű elemekkel.

4. Az utolsó telep arra szolgál, hogy a kész robbanó
anyagot felhasználja és atombombát gyártson. Az atom
energiát szolgáltató töltést alkalmas módon el kell he
lyezni és gondoskodni róla, hogy a kívánt pillanatban 
meginduljon a robbanás. Már az előzőkből is nyilvánva
ló, hogy a robbanóanyagot nem lehet csak úgy helyezni 
el a bombában, mint a dinamitot vagy az egyéb közönsé
ges robbanóanyagokat, az állandó robbanási veszély 
miatt. A robbanó-anyagnak tehát olyan formában kell a 
bombában lennie, hogy a láncolatos robbanásokra alkal
matlan legyen. Erre két mód van.

Az első mód az, hogy a bombában egymástól elvá
lasztva itt-ott kis mennyiségben helyezik el a töltést. így 
lehetetlen, hogy a kis töltésben sorozatos gyújtás indul
jon meg. De hogy egyik töltésből az esetleg keletkező
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6. ábra. Az atombomba szerkezete.

neutronok a másik töltéskamrácskába át ne juthassanak, 
lehet alkalmas szigetelő falra (például parafinból) gon
dolni. Amikor aztán a bombának robbannia kell, abban a 
pillanatban egy helyre ömlenek a töltések. Amerikai hí
rek azt mondják, hogy ezeket a kis plutóniumdarabkákat 
a bombába épített apró fegyverek lövik a gyűjtőhelyre.

A második megoldás az, hogy az atomtöltést szennye
zett állapotban teszik a bombába. Ez a töltés robbanásra 
alkalmatlan. Az atombombát leejtő gépnek igen nagy, 
8-10 km magasságban kell leejtenie a bombát, hogy ön
magát ne veszélyeztesse. Amíg ilyen magasból leér a 
bomba, elmúlik legalább 2 perc. Ez a két percnyi idő 
bőven elegendő ahhoz, hogy ezalatt egy önműködő szer
kezet, amely a bomba kioldása után lép működésbe,

kémiai úton elválassza a plutóniumot vagy a 235-ös uránt 
a szennyező anyagtól. A szennyező anyagot éppen erre a 
könnyű elválasztásra való tekintettel választják meg.

Amikor a bombatöltés a sorozatos robbanásra alkal
mas állapotban vagy a kellő mennyiségben együtt van, 
akkor rádium + berillium gyújtőszerkezet a rádiumot tar
talmazó cső összetörésével robbantja a bombát. Ha még 
parafinréteggel is körülveszik a bombát, akkor biztosítva 
vagyunk az ellen is, hogy még az alatt a néhány pillanat
nyi idő alatt se következzék be a robbanás, ami esetleg a 
tisztítás és a gyújtás közé ékelődhetnék.

Az atombombát nem úgy készítik, hogy ütődésre rob
banjon, hanem úgy, hogy a levegőben 100 méternél jóval 
magasabban következzék be a robbanása. Ekkor a pusz
tító hatása -  mint ez könnyen érthető -  sokkal nagyobb. 
Kell tehát a bombában egy olyan berendezésnek is len
nie, amely a kellő magasságban gyűjt.

Gondoltak ezen kívül az angolszászok arra is, hogy a 
bomba nem robbanik fel és a földön az ellenség zsákmá
nya lesz. Ezért a bombába érintésre robbanó erős közön
séges töltést tettek, amely elpusztította volna, ha az ellen
ség kezébe kerül.

Mivel legalább ennyi szerkezetet kell a bombának 
tartalmaznia, érthető, hogy bár a töltése csak fél kilo
gramm, a súlya nem néhány kilogramm. Az amerikai 
szakértők szerint néhány mázsa és néhány tonna között 
volt a két Japánra hullott bomba súlya. Maguk a pilóták 
sem tudták, hogy atombombát ejtenek le.

A Japánra hullott bombákat szétszedett állapotban 
szállította az egyik csendesóceáni szigetre az Indianapolis 
nehézcirkáló. Érdekes, hogy a cirkálót a következő na
pon, július 29-én japán tengeralattjáró süllyesztette el. 
880 amerikai tengerész veszett oda.

ÖVEGES JÓZSEF ÉS AZ ATOMFIZIKA Radnóti Katalin 
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Sokunkban Öveges tanár úr úgy él, amint a TV-képer- 
nyőin láthattuk, hogy rendkívül szuggesztív módon, ma
gával ragadóan, egyszerű kísérleteket mutat be hétközna
pi eszközökkel a fizika témaköréből. Bennünk tanárok
ban ez a kép jelenik meg róla. Sokunk érdeklődését kel
tette fel a kísérletező fizikatanítás úttörője. Születésének 
100. évfordulóját ünnepli a fizikatanár-társadalom ebben 
az évben, mely alkalomból több monográfia jelenik meg 
életéről, könyveinek újra kiadását tervezik. Kovács Mi
hály tanár úr jóvoltából a Piarista Gimnáziumban áttanul
mányozva könyveit, cikkeit, jegyzeteit a meglepetés, leg
alábbis számomra, nem maradt el.

Tankönyvírói tevékenységét a 30-as évek vége felé 
kezdte el, és attól kezdve folyamatosan jelentek meg tan
könyvei, tudománynépszerűsítő könyvei és cikkei. A mo
dern fizikai fejezetek jelentős helyet foglalnak el művei
ben. Az 1942-ben megjelent Fizika tankönyve, amely „A 
Gimnázium és Leánygimnáziumok VIII. osztálya Számá
ra” készült akár napjainkban is használható lenne nem
csak 4. osztályos gimnáziumi tankönyvként, hanem a 
felsőoktatásban is. Elméleti beállítottságú tanítványaink

igényeit kielégítő tárgyalásmódot is kereshetünk könyvé
ben, mind a mechanikában, mind az elektromosságtan
ban használja a differenciál- és integrálszámítás elemeit 
is. A középiskolai matematika tananyagban ugyanis 
akkor még szerepeltek ezek a fejezetek. Részletesen tár
gyalja a hőmérsékleti sugárzás törvényszerűségeit, ame
lyet napjainkban csak főiskolai, illetve egyetemi szinten 
szokás tanítani. Rendkívül szemléletesek a témához kap
csolódó feladatai is.

„Például kétszer, háromszor magasabb abszolút hő
mérsékletű test 24 = 16-szor, 34 = 81-szer többet sugároz. 
-  A régi szénszálas izzólámpa szálának hőfoka 1800°, az 
új kriptonlámpáé 2900°, az ívlámpa szenéé 3600°. Mivel 
a kriptonlámpa hőfoka 1,6-szer, az ívlámpáé 2-szer akko
ra, mint a szénszálasé, ugyanakkora felület körülbelül 
6,5-szer, illetve 16-szor annyi energiát sugároz, mint a 
szénszálasban.”

A radioaktív elemek bomlási sora is szerepel könyvé
ben. A 186. oldalon egy elektrondiffrakciós fényképfelvé
tel látható, magyarázattal együtt. Az elektron hullám
hosszára a következő összefüggést adja meg:
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Részlet Öveges József „Fizika” című könyvének saját részére átköttetett példányából.

A = -Ы - |i(j. 1 M-Ji = 10"6 mm,

N  V voll

ahol Vvok a gyorsító feszültség voltokban mért számértéke.
Öveges tanár úr szokása az volt, hogy saját könyvpél

dányait úgy köttette be, hogy minden lapot egy-egy üres 
lap követett. Ide írta le a kiegészítéseket, ötleteket, véle
ményeket, amelyeket aztán a következő kiadásban fel is 
használt. A facsimilében közölt jellemző oldalpár mellett 
az anyaghullámok témaköréhez írt megjegyzését mutat
juk be az olvasóknak, amely formát napjainkban is hasz
nálunk:

a = -A- =_ t_ .
m vn [Z ~0 \j 2 mü eV

Megemlíti azt is, hogy ez adta Schrödingernek azt a gon
dolatot, hogy az atomban lévő elektronokat hullámként 
képzelje el.

Ebben a tankönyvben a magfizika témaköréhez a ta
nulók által is elvégezhető kísérleteket írt le. Kísérleteivel 
az alfa-részecskék megfigyeléséhez és az atom szerkeze
tének vizsgálatához nyújt segítséget. A kísérletek részlete
sebb kifejtése és a kivitelezéshez tett módszertani ajánlá

sait cikk formájában teszi közzé 1943-ban. A „Mennyiség- 
tani és Természettudományi Didaktikai Lapok”-ban meg
jelent két cikkét olvashatják a kollégák e lap hasábjain. A 
leírt kísérletekből több gyakorlati bemutatót tartott a fő
városi és vidéki tanárok részére is. Oktatófilm sorozat is 
készült belőlük.

1946-ban jelent meg az „Atombomba” című könyve, 
„Világvége? -  Világbéke?” alcímmel a Cserkészbolt Szö
vetkezet kiadásában. A szerző előszava rendkívül megha
tó volt számomra, azt eredeti formában idézem:

„Ezt a könyvet azoknak ajánlom, akik különös csodák 
folytán ma még -  élnek. És akik azt vallják, hogy elidege
níthetetlen joguk van az élethez. A z Édesanyáknak aján
lom, akik szeretnék tudni, hogy milyen sors vár gyerme
keikre. Azoknak ajánlom, akik -  elpusztult testvéreik 
tízmillióira emlékezve -  elszántak és erősek arra, hogy 
most már maguk vegyék kézbe önsorsuk intézését. Azok
nak ajánlom, akik elszántak és erősek arra, hogy soha 
többé semmit meg ne adjanak Cézárnak, amivel az vét
kezik Isten és ember ellen!”

A jól és szakszerűen megírt könyvet pár hét alatt el
kapkodták. Ebben az évben lesz az atombomba ledobásá- 
nak 50. évfordulója, a téma a fizikatanárok számára is ak
tuális, ezért -  azt gondolom -  érdeklődéssel olvassák az e 
könyvből lapunk számára átvett idézeteket a kollégák.
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Az atombomba ledobását követően sokakat foglalkoz
tatott az a kérdés, hogy miként állíthatták elő a bombá
kat. Az uránbomba előállítását még el lehetett képzelni, a 
235-ös uránizotóp elválasztásával, de a viszonylag nagy 
mennyiségű plutónium előállítása nem volt magától érte
tődő. Rendkívül szemléletesen magyarázza el a plutóni
um keletkezését a 238-as uránizotópból, elgondolásait 
közölve arra, hogy miként lehetséges azt nagy mennyi
ségben előállítani. A könyv 1946-ban jelent meg, amikor 
a bombakészítés módja hadititok volt. Pusztán spekulatív 
úton, hiszen másképp nem is lehetett, mégis felállít né
hány lehetséges megoldást. Ezeket az elképzeléseket 
szintén tanulságos eredetiben elolvasni, ezért közöltük 
ezt is. A kollégák nyilván észrevették, hogy elképzelései 
között szerepel az atomenergia békés felhasználásának 
lehetősége. Fogalma sem lehetett arról, hogy a szükséges 
plutóniumot ténylegesen reaktorban gyártották, és azóta 
is így állítják elő, amelynek kifejlesztésében a magyar 
tudósoknak közismerten óriási szerepe volt.

A könyv utolsó lapjain, a radar működési elvét ismer
teti szemléletes példák felhasználásával, amelyeket az 
oktatásban mi is alkalmazhatunk. Az akkor véget ért 2. 
Világháborúban jelentős szerepe volt a légvédelmi elhárí
tásban ennek az eszköznek, ezért jogosan tartott nagy 
érdeklődésre számot ez a téma is.

1945-ben hazánkban megindultak a nyolcosztályos 
népiskolák. Ezen iskolatípus számára kellett tanárokat 
képezni, amely a Budapesti Pedagógiai Főiskola feladata 
lett. Ide hívták meg tanszékvezető főiskolai tanárnak. 
Megszervezte a tanszéket, majd egészen 1955-ig, az intéz
mény megszűnéséig vezeti is. Ez új fejezetet nyitott életé
ben. Előadásjegyzetei arról tanúskodnak, hogy azokra 
különös gonddal készült, igyekezett a legmodernebb 
ismereteket nyújtani a hallgatók számára, és persze mind
ezt kísérleti jelleggel.

Az 1948-ban „Bevezetés a természettanba”, a hozzá 
kapcsolódó „Fizikai eszközök és kísérletek” 1950-ben 
jelent meg az általános iskolás tanári pályára készülő főis
kolai hallgatók tankönyveként. Ez utóbbi több szerző 
közös műve, a szerzőtársak: Csada Imre, CsekőÁrpád és 
Jeges Károly. Öveges József munkája ebben a könyvben 
a 10. oldal szerint a következő: ,/ésűelektroszkóp és a 
vele végezhető kísérletek, folyadékellenállás, készülék a 
mikrofonmodulációra és ionvándorlásra, tanulómik
roszkópból készíthető szpinthariszkóp, a vele végezhető és 
egyéb atomfizikai kísérletek, összeállítások”.

A radioaktivitás témakörében további kísérleti lehető
ségeket mutat be a „Bevezetés a természettanba” című 
könyvében.

A „Fizikai kísérletek és eszközök” című könyv rendkí
vül sok érdekes kísérletet tartalmaz a fizika minden téma
köréből, amelyek bemutatása napjainkban is tanulságos 
lehet. A könyv végén még arra is ad útmutatást, hogy mi 
mindennek kell egy fizika-szertárban lenni, milyen le
gyen annak elrendezése, és hogyan szerveződjék meg a 
szertári munka.

Amint azt már említettem, a főiskolai előadások közt a 
magfizika előkelő helyet foglalt el Övegesnél. Fontosnak 
tartotta a széleskörű magfizikai ismereteket a leendő álta
lános iskolai tanárok számára. Ennek igazolásaképp kö

zöljük ennek az előadássorozatnak az anyagát néhány 
kéziratos előadásjegyzet bemutatásával.

„Az előadás célja:
1. Bevezetni a hallgatókat a kísérleti fizikának abba az 

újabb ágába, melyről addigi tanulmányai folytán úgyszól
ván semmit sem hallottak, egyúttal felkelteni az érdeklő
désüket is ezek iránt a kérdések iránt, megmutatni, hogy 
egyszerű kísérletekkel is mennyire megközelíthető ez a 
terület.

2. A hőmérsékleti sugárzás és lumineszcencia további 
célja az, hogy tudatossá tegye a fényforrásaink gazdasá
gosságának megítéléséhez szükséges szempontokat.

3. A tárgyalt problémák kapcsán állandóan ébren tar
tani a tanult fizikai ismereteket és azokat konkrét számí
tások elvégzésével tudatosítani és rögzíteni.

Az előadások módszerei:
Kísérleti -  Különös figyelemmel lesz az előadó az 

utolsó két évre, amely a háborús behatások miatt éppen 
nem alkalmas sem a kísérleti tárgyalásra, sem az elmé
lyedésre.”

A tárgyalt fejezetek a következők voltak:
I. Elektromágneses sugárzások. A katód, az anód és a 

röntgensugárzás. -  A katódsugár tulajdonságai, az e/m 
hányados megállapítása kísérlet alapján. -  Az elemi töltés 
meghatározása. -  Az elektron tömege, tömegének válto
zása a sebességgel. -  Az energia tömeggé változása és 
fordítva.

II. A radioaktivitás alapjelenségei. Az alfa-, béta- és 
gamma-sugárzás kísérleti kimutatása. -  Az aktivitás egy
ségei. -  Az ionizációs kamra. -  A ködkamra és a számlá
lócső. -  Az atom átmérője. -  A radioaktív bomlási soro
zat. A sorozat néhány tagjának kísérleti kimutatása és 
aktivitásának vizsgálata. -  Radioaktív egyensúly. Kísér
leteink alapján néhány egyszerű számítás. A felezési idő 
fogalma, mérése.

III. Az atomszerkezet megismerésére vezető tények és 
az atomkép. Az alfa-részek áthatolása összefüggő anyag
rétegeken -  kísérletileg. -  Elhajlásuk és szóródásuk. -  A 
jelenségből levont következtetések. A találati valószínű
ségből az atommagátmérő számítása. -  Az energia ato
mos szerkezete, a kvantumállandó. -  Az ionizálás és ger
jesztés. -  Az atom az energiát kvantumokban veszi fel 
(Franck-Hertz-kísérlet).

IV. A magszerkezet és atomátalakulások, atomener
gia. Az atommag alkotórészei. -  A periódusos rendszer 
és kapcsolata az atomszerkezettel. -  Gyorsítók. -  Izotóp
kutatás. -  Tömegspektrofgráf. -  Atomenergia.

V. A hőmérsékleti sugárzások és a lumineszcencia. A 
sugárzási egyensúly. -  Kirchoff törvénye. -  A feketetest 
sugárzásának törvényei: Stefan-Boltzmann-, Wien-, 
Planck-törvények. -  A nem feketetest sugárzása. -  Gaz
daságos világítás, a helyes világítás alapelvei.

És hogy mindez ténylegesen így is történt, arra álljon 
bizonyítékként az 1950-ben szakvizsgázó hallgatók vizs
gakövetelménye, vizsgatételei, az atomfizika tantárgyból, 
amelyet heti 2 órában tanultak két féléven keresztül:

1. Az e/m egyszerű meghatározása. Az elektron tö
mege.

2. Az e/m meghatározása elektromos és mágneses elté
rítéssel.
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3. Az olajcsepp-módszer.
4. Az elektron sebességének változása az átfutott se

bességgel. Az elektron tömegének változása. -  Az elekt
ron sugara.

5. A természetes sugárzások kimutatása. Az alfa-ré
szecskék száma, sebessége. -  A hélium óra. -  A leadott 
energia.

6. Az aktivitás mérése. Egységei.
7. A radioaktív bomlás törvénye.
8. A radioaktív egyensúly és alkalmazása.
9. Az atommag sugarának számítása.

10. A hidrogénatom. Elektronpálya-sugár számítás.
11. A hidrogénatom. A kisugárzott energia nagysága és 

rezgésszáma. A Rydberg-állandó számítása.
12. Mágneses momentum és spin.
13. A mag együttmozgása és következményei.
14. Franck-Hertz-kísérlet.
15. A Röntgenszínkép. Összehasonlítás az optikai szín

képpel.
16. A neutron tömegének számítása. A pozitron.
17. Az atommag összetétele. Átalakulás, tömeghiány, kö

tési energia. Atommag-átalakulás természetes lövedékkel.

18. Atommag-átalakulás mestersé
ges lövedékkel. -  Gyorsító berende
zések.

19- A mesterséges radioaktivitás. -  
Új elemek születése.

20. A láncreakció, az atomenergia 
mesterséges felszabadítása.

Főiskolai oktatómunkájával kap
csolatos feljegyzései közt többek 
közt szerepelnek azon hallgatók 
nevei is akik az adott évben a leg
jobban vizsgáztak. Vizsgálja az elő
adások látogatottságát, statisztikát 
és készít erről. Ez első éves hallga
tók körében úgynevezett tudásszint 
mérést készített, és a kísérleti okta
tás hazai helyzetére is kíváncsi lé
vén, erre vonatkozóan is tesz fel 
kérdéseket. A vizsgálat legfonto
sabb megállapításai a következők
ben foglalhatók össze: a tanulók 
elég alacsony előzetes tudással ér
keztek a főiskolára, a középiskolá
ban alig láttak kísérleteket.

1951-ben jelent meg „A legújabb 
kor fizikája” című könyve a Művelt 
Nép Könyvkiadó gondozásában. A 
könyv megírásánál Öveges József 
azokat a fizikai fogalmakat kívánta 
közérthetően megmagyarázni, ame
lyek az akkori embereket izgatták. 
Alig öt éve dobták le a két atom
bombát, amely elegendő volt arra, 
hogy vége szakadjon az akkor már 
hat éve tartó háborúnak. Felmerült a 
gyakorlatilag kimeríthetetlen atom
energia felhasználhatóságának re
ménysége. A háborúban az angol 

légierő feladata volt a német megszállás alatt lévő norvé- 
giai nehézvíz-gyár elpusztítása. Ennek okait is olvashat
juk könyvében.

A radioaktivitást kezdték használni az orvostudomány
ban. Részletesen ismeiteti a csillagokban végbemenő 
nukleáris reakciókat. Ezekre a fejezetekre főiskolai elő
adásain is nagy gondot fordít, amint az előadásjegyzetei
ből látható, facsimile. Külön fejezetben foglalkozik a 
kozmikus sugárzással. Kimutatására is megpróbálkozik a 
tőle megszokott egyszerűséggel, amelyet a kísérleteknél 
olvashatunk. Foglalkozik a világegyetem kialakulásával, 
a radioaktív kormeghatározással.

1952-ben ebből a témából rövid jegyzetet jelentet meg 
a pedagógus továbbképzés részére is: „Fizika”, alcíme 
pedig „Az általános iskolai általános továbbképzés és az 
általános iskolai oktató káderképzés tananyag”.

Öveges József hagyatékát tanulmányozva egy több 
oldalas táblázatot is találtam, amely az akkor ismert ra
dioaktív izotópok jellemző adatait (tömegszám, sugárzás 
típusa, felezési idő, kibocsátott részecske energiája) tar
talmazza. Valószínűleg ezt használta számításaihoz, és a 
rendkívül szellemes hasonlatainak alátámasztását szolgá
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ló számadatok becsléséhez. Öveges József tanár úr egyik, 
de talán mondhatjuk, hogy legkedvesebb területe az 
atomfizika, azon belül is a magfizika volt. Erre utalnak 
publikációi, főiskolai előadásjegyzetei, népszerűsítő elő
adásai.

Az 1954-ben megjelent „Kis Fizika” című könyv
II. kötetének témája a modern fizika. Újdonságként je
lentkezik az eddigiekhez képest, hogy a fejezetek 
végén kérdéseket tesz fel az olvasónak, amelyekre a 
könyv végén szabatos felelteket is ad. Ezekből idézünk 
néhányat.

„Ha egy urándarabkát elzárnánk, és kiszivattyúz
nánk körülötte a levegőt -  fennmaradna-e a légritka tér? 
Megoldás: Nem. A térben egyre több héliumgáz gyüle
keznék össze, mert az uránból kisugárzó alfa-sugárban 
héliummagok szállanak. (Ezt a kísérletet 1903-ban végez
ték el először.)

❖
Mi a meglepő a radioaktivitás jelenségében? Megoldás: 

A természet közönséges anyagokból ontja azokat a suga
rakat, amelyeket mi csak költséges és bonyolult berende
zésekkel tudunk mesterségesen előállítani. Meglepő, 
hogy bár a radioaktív sugárzás egyszerű, saját készítésű 
elektroszkóppal is kimutatható, az ember mégis ilyen 
későn fedezte fel.

Miért üli meg a köd télen gyakrabban a városokat, 
mint a vidéket? Megoldás: A városokban a nagyobb mér
tékű tüzelés, közlekedés több iont, port, lecsapódási 
magvat juttat a levegőbe.

❖
Sikerül-e valamilyen módon magát az alfa-, vagy a 

béta-részecskét láthatóvá tenni? Megoldás: Nem. Ezek a 
részecskék sokbilliószor kisebbek magánál az atomnál is. 
-  Csak hatásuk (felvillanás), pályájuk (ködfonal) tehető 
láthatóvá.”

Övegest a modern fizika élete végéig foglalkoztatta. A 
60-as években több ilyen témájú, tudománynépszerűsítő 
könyvet írt: „Színes atomfizika”, „Kis atomfizika”, „Sugár- 
özönben élünk”. Rendkívül szemléletes, de ugyanakkor 
színvonalas könyvekről van szó, az érdeklődő olvasó 
számára példákkal, összehasonlító számításokkal és ma
gyarázatokkal.

Öveges tanár úr nem csak a kísérleteket, hanem a 
nagyságrendi összehasonlításokat is előszeretettel alkal
mazta könyveiben, előadásai során ahhoz, hogy kézzel 
foghatóvá, elképzelhetővé tegye az adott jelenséget. 
Rendkívül sok ilyen jellegű példát találunk a az 1964-ben 
megjelent „Színes atomfizika” című könyvében, amely
nek kiállítása is impozáns, hiszen sok színes rajzot, ma
gyarázó ábrát tartalmaz. Ezekből idézünk a következő 
sorokban néhányat.

Az alfa-részecskék áthatolóképességéről a következő
ket írja:

„...tudományos mérések szerint, az alfa-rész átmérője 
körülbelül 3 -KT12 mm. Egy kis osztással könnyen kiszá
míthatjuk, hogy a 3 századmilliméter vastag alumíniumle
mez 10’° = 10 ezermilliószor olyan vastag, mint az alfa- 
részecske. -  Tehát az alfa-részecske 10000 milliószor

olyan vastag alumíniumlemezt tud átütni, mint önmaga. 
HA EZT TUDNÁ A PUSKAGOLYÓ: Legyen a hossza 1 
cm. A lövedéknek 10000 milliószor 1 cm = 100000 kilo
méter vastag alumíniumlemezen kell áthatolnia, ha olyan 
vastag lemezt akar átütni, mint saját hosszának 10000 
milliószorosa. -  8 egymás mellé helyezett Föld lenne kö
rülbelül 100000 km vastag.”

Az urán hasadásakor felszabaduló energia nagyságát a 
következőképp szemlélteti:

„1 gramm U-235 urán hasadásával egyenértékű ener
gia szabadul fel akkor, amikor 3 millió gramm szén 24 
óráig 1000 kilowatt teljesítményt szolgáltat. 200000 kW- 
os erőmű naponta 200 gramm U-235 hasadásának megfe
lelő energiát tárol.”

Néhány idézet az 1965-ben megjelent „Kis atomfizika” 
című könyvből:

A 110. oldalon a következőket írja: „Tyúkokba radio
aktív meszet fecskendeztek, a mész sugárzó atomjai már 
kimutathatóak voltak azoknak a tojásoknak a héjában, 
amelyeket az injekció után 15 perccel tojtak.

Vegyünk be radioaktív jódot. A számlálócső kimutat
ja, hogy a jód 5000-szer nagyobb mértékben gyűlik 
össze a pajzsmirigyben, mint testünk egyéb részein. A 
jódtartalom növekedésének sebességéből és a felvett 
jódmennyiségből következtetni lehet a pajzsmirigy 
egészséges vagy beteg állapotára. Az agronómusok a 
műtrágyába kevernek sugárzó anyagot és megfigyelik, 
hogy az egyes tápanyagok mekkora mértékben szívód
nak fel és a növényben hol raktározódnak el. így meg 
lehet állapítani azt, hogy a növény egyes fejlődési sza
kaszaiban milyen tápanyagok a leghatásosabbak. A 
gamma-sugárzó kobalt a rákkezelésben kitűnően he
lyettesíti a rádiumot. A kobalt mintegy 200-szor ol
csóbb, mint az ugyanilyen mértékben sugárzó rádium. 
Fémek és gépalkatrészek átvilágítására is alkalmas egy 
rizsszem nagyságú kobaltdarabka, a terjedelmes és drá
ga röntgenkészülék helyett.”

A 160. oldalon a gyorsreaktor működési elvét ismerteti 
-  ennek kéziratát mutatja a következő oldali ábra -, a 
174. oldalon pedig megbecsüli, hogy mekkora adag su
gárzás éri az embert egy év alatt. Ebbe a kozmikus sugár
zást és a környezet sugárzását is beleszámítja.

A „Sugárözönben élünk” című 1968-ban megjelent 
könyvében az elemi részecskéket foglalja táblázatba.

Népszerűsítő természettudományos cikkeinek az Élet 
és Tudomány hetilap profilja felelt meg legjobban. Évti
zedeken keresztül ennek írói törzsgárdájába tartozott. 
Ezekből az írásaiból is közlünk a kollégák számára egy 
rövid kísérlet-válogatást a magfizika, atomfizika és a 
fénytan köréből.

1969. március 14-én az Élet és Tudomány 11. számá
ban jelent meg a „Radioaktív sugárzások környezetünk
ben és bennünk” című cikke. Azért idézem, mert rendkí
vül tanulságos volt számomra az, hogy ez a tudás már 
akkor is megvolt, nagyszerű ember népszerűsítette, azon
ban még napjainkban is nagyon távol áll az emberektől 
ez a tudományterület.

„Gyakran hallunk a radioaktivitásról és a különféle 
láthatatlan sugárzásokról. A velük kapcsolatos fogalma
kat kissé idegennek, távolinak érezzük. Azonnal a rádi-
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umra gondolunk -  amelyet azonban bizonyára sohase 
láttunk még, és az atommagsugárzás más fajtáiról sincs 
személyes tapasztalatunk. Pedig a radioaktív sugárzások 
itt vannak körülöttünk, sőt bennünk is. Radioaktív sugár
zások indulnak ki szakadatlanul a levegőből, a növé
nyekből, házunk falából. Radioaktív sugarakat bocsát ki 
minden kavics, földrög, még a salak is, amely kályhánk
ban maradt. Sőt némelyik szénsalak annyira sugárzó, 
hogy nem is szabad házépítésre, téglakészítésre használ
ni. Radioaktív sugárzó egyébként még az aláhulló eső is. 
Szóval szinte mindenből radioaktív sugarak indulnak ki. 
A puskagolyónál sok ezerszer sebesebben haladó pará
nyi kis anyagrészecskék és fénysebességgel szálló elekt
romágneses energiakvantumok (fotonok) szelik keresz- 
tül-kasul környezetünket. Átalakuló, sugárzó atomok 
vannak testünkben. Jól mérhető testünk radioaktív sugár
zása is. Bárki közvetlen tapasztalat alapján ismerkedhet 
meg velük.”

Ezután radioaktivitással kapcsolatos kísérletek leírásai 
következnek, majd a természetes és a mesterséges radio
aktivitással, utána a radioaktív sugárzás hatásaival foglal
kozik. A radioaktivitás biológiai hatásairól szóló részt szó 
szerint idézzük, bemutatandó, hogy Öveges József nem 
maradt meg tanulmányaiban a fizika szűk keretei közt, 
hanem, ahol az szükséges volt, interdiszciplinárisán kö
zelítette meg a problémát.

„A radioaktív sugárzás következtében 
keletkező gerjesztett és ionizált atomok 
meggyorsítják a kémiai változásokat és 
olyan reakciókat is előidézhetnek, ame
lyek másként létre se jöhetnének. Ez a 
hatás főleg a fiatal sejtek osztódását be
folyásolja hátrányosan. Általában roncso
ló hatással van az élő szervezetre. így 
okozhat a kívülről jött béta- és gamma- 
sugárzás jelentékeny változásokat az élő 
szervezetben. Ehhez járul a szervezetben 
már benne lévő természetes vagy bele jut
tatott mesterséges sugárzó anyagok hatá
sa is. A radioaktív sugárzások ellen, ahol 
hatásuk káros, védekezünk. Ahol hatásuk 
előnyös (baktériumok, mikroorganizmu
sok elpusztításánál, sterilizálásnál, a be
tegesen szaporodó friss testszövetek szét- 
roncsolásánál), ott viszont arra töreke
dünk, hogy előnyös tulajdonságaikat fel
használjuk.”

Öveges József munkásságából lapunk e 
számában elsősorban a modern fizikai, 
különös tekintettel a magfizikai vonatkozá
sokat mutatjuk be, mivel ezek még ma is 
kevéssé ismertek a kollégák számára. De 
hadd ajánljam figyelmükbe Öveges tanár 
úr minden munkáját, hiszen sokat tanulha
tunk tőle!

A források rendelkezésre bocsátásáért 
és a lelkes segítségért köszönet illeti Ko
vács Mihály tanár urat, aki a budapesti 
Piarista Gimnázium tanára.
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ATOMFIZIKAI KÍSÉRLETEK Öveges József

MIÉRT MUTATNAK UTÓFÉNYLÉST AZ ANYAGOK?1
Megvilágítottunk közönséges anyagokat -  cukrot, ho

mokot, csontot, kőbányában fölszedett morzsalékos ás
ványokat -  és azok a megvilágítás megszűnte után még 
másodpercekig tovább fénylettek a sötétben.

Mi ennek az oka?
A fényben energia terjed. Amikor fény esik a cukor

ra, a homokra stb., valami olyasmi történik ezek atom
jaiban, aminek következtében azután fényt bocsátnak ki 
magukból.

Minden anyag atomjának van atommagja. Az atommag 
körül elektronok keringenek. Ha fény vagy másfajta su
gárzás jut az atomba, a sugárzás energiája az elektront az 
atommagtól távolabbi, külsőbb pályára lökheti. Ezt szak
nyelven úgy mondjuk, hogy gerjesztették az atomokat (1. 
ábra). Az elektronok legnagyobb része azonnal visszaug
rik valamelyik belsőbb pályára (2. ábra, 1. eset), és eköz
ben fényt bocsát ki, így adja vissza a fölvett energiát. De 
nem mindegyik elektron ugrik vissza azonnal. Néhány 
atom a gerjesztés megszűnte után is ebben a gerjesztett 
állapotban maradhat, és elektronjai csak lassanként, má
sodpercek, percek múlva ugrálnak vissza a belsőbb pá
lyákra: ezért látjuk az anyagokat tovább fényleni a sötét
ben, előzetes megvilágításuk után (2. ábra, 2. eset). Más 
anyagokban a gerjesztés (például megvilágítás) megszű
nése után az elektronok milliomod, ezred másodperce
ken belül visszaugranak. Ezért nem látunk rajtuk utó- 
fénylést.

De bizonyos-e, hogy amikor az anyag többé nem 
fénylik a sötétben, már minden elektronja visszaugrott? 
Bizonyos-e, hogy már nem maradtak benne gerjesztett 
atomok? Nem!

Ha azonban maradtak gerjesztett atomok a kődarab
ban, akkor az hosszú idő múlva is fénylik majd a sötét
ben -  feltéve, hogy rákényszerítjük arra, hogy gerjesztett 
atomjai sugározzák ki a bennük felhalmozott energiát.

Hogyan kényszeríthetjük erre az atomokat?
Amikor az eső már véget ért, néhány esőcsepp még 

fennmarad a faleveleken. Ha megrázzuk a fát, lehullanak. 
Hasonlóképpen könnyű „megrázni” az atomot is, hogy 
elektronjai a külsőbb pályákról visszaugorjanak a belsőb
bekre. Akkor a kő (a homok) világit majd a sötétben.

Hogyan lehet az atomokat „megrázni”?
Úgy, hogy melegítjük az anyagot (például a homo

kot, a Vimben levő kvarcporszemcséket stb.). Minél ma
gasabb a hőmérséklet, annál erősebben rezegnek az 
anyag legkisebb részecskéi: az atomok, a molekulák. 
Eközben egyre hevesebben ütköznek egymáshoz. Ha 
vannak külsőbb (nagyobb energiájú) pályákon maradt 
elektronok, azok visszaugranak a belsőbb pályákra, 
fényt bocsátanak ki, tehát az anyagot világítani látjuk 
(termolumineszkálás).

1 Megjelent az Élet és Tudományban 1966. augusztus 5-én.

Ennek bizonyítására végezzünk néhány újabb kísér
letet!

A tűzhely lapja csak 500 fokon kezd alig láthatóan 
sötétvörösen izzani. A 200-300 fokos tűzhelylap egy
általában nem világít, hanem sötét. A homok és néhány 
ásvány azonban ezen az alacsony hőmérsékleten is vi
lágít.

1. Kísérlet. A legalkalmasabb hozzá a villanytűzhely, 
de bármely más tűzhelylapon is elvégezhető.

Ha nyílt lángú gáztűzhelyünk van, tegyünk a láng fölé 
egy vastagabb fémlemezt, melegítsük fel jól, utána csök
kentsük egészen kicsire vagy akár oltsuk is el a lángot. A 
tűzhelylap tehát legyen forró, de még a sötétben se vilá
gítson!

Most sötétben (nem szükséges teljes sötétség!) szór
junk a forró tűzhelylapra néhány szem homokot. Ha elég 
forró maradt a tűzhelylap, a homokszemcsék apró csilla
gokként fénylenek rajta, esetleg percek múlva is!

Szép kékes fénnyel világít a Vim por. Ennek egyik al
kotórésze ugyanis finomra őrölt kvarcpor, amiről köny- 
nyen meggyőződhetünk: ha egy pohár vízbe Vimet ön
tünk, a többi összetevő -  lévén vízben oldható -  kioldó
dik belőle, és a pohár alján ottmarad a fehér kvarcpor. 
Szárítsuk meg; ezzel is kísérletezhetünk.

Különösen fénylőn és sokáig (fél óráig is!) világítanak 
a fluorit tartalmú ásványok szemecskéi, a Nagykopasz- 
hegy tetején található morzsalékos hévízi lerakódások és 
a kőbányákban található morzsalékos ásványrögök sze
mecskéi.

Ne egész ásványdarabokat tegyünk a forró tűzhelylap
ra, hanem az ásványokról ujjunkkal -  esetleg reszelővei 
-  ledörzsölt parányi szemecskéket.

A Föld mélyéből előkerült és a fénytől megvédett ás- 
ványszemecskék is világítanak, pedig sohasem érte őket 
fény. De hát miféle energia, minő sugárzás gerjesztette 
őket? A kozmikus sugárzás, amely a Föld belsejébe is 
behatol! De emellett a földkéregben levő radioaktív

1. ábra. Az atomba jutó energia külsőbb pályára löki az elektront. Mi
közben az elektron újra a belsőbb pályára ugrik vissza, az atom fény 
alakjában kibocsátja a két pályához tartozó energia közötti különbséget.
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I .e s e t  2 e s e t  (g erjes rle tl  a tom )
v isszaugrik  o tt m arad

2. ábra. Az elektron visszaugrása és a fénykibocsátás (1. eset) néha 
csak napok vagy éppenséggel évek múlva történik meg. Egyes elektro
nok ugyanis ottmaradhatnak a külsőbb pályán, és mintegy elraktároz
zák azt az energiát, amelyet majd később bocsátanak ki (2. eset).

anyagok bomlásakor is keletkeznek nagy energiájú su
gárzások (például nagy sebességű elektronok és atom
magok). Ezek is külsőbb pályára lökhetik a földkéreg 
atomjainak elektronjait. Idők folyamán sok-sok atom ke
rül és marad meg gerjesztett állapotban.

2. Kísérlet. Izzítsuk a fénylést mutató ásványi port 
(vagy a Vimből kiválasztott kvarcport) addig, amíg már 
nem fénylik a forró tűzhelylapon. Ez azt jelenti, hogy 
megszűnt atomjainak gerjesztett állapota.

Ezzel a „kiégett” ásványporral most egy roppant ér
dekes kísérletet végezhetünk. Egy kevéskét szórjunk 
szét belőle vékony rétegben a tenyerünkön, azután tart
suk az erős fényű asztali lámpa égőjének közvetlen kö
zelébe, vagyis „gerjesszük” újra, itassuk meg fénnyel az 
atomokat.

Természetes, hogy amikor elvisszük a tenyerünket a 
lámpa alól, a por néhány másodpercig utófénylést mu
tat, akárcsak a már ismertetett kísérletekben. De most 
nem ez érdekel bennünket, hanem az, hogy ha -  akár 
percek vagy órák múlva -  ezt az előzőleg megvilágított 
port a forró tűzhelylapra szórjuk, a porszemek megint 
fénylenek!

Megtehetjük azt is, hogy a „kiégetett” port vékony ré
tegben a napsugár útjába tesszük néhány másodpercre. 
Ebben az esetben a gerjesztett állapotban maradt atomok 
órák múlva, este adják le „fényvagyonukat”, amikor a 
forró tűzhelylapra szórjuk a szemecskéket.

Egy másik meglepő fölfedezés: aligha látta még bárki 
is világítani a szappant. Jómagam is ugyancsak megle
pődtem, amikor először végeztem el a kísérletet.

3. Kísérlet. Ehhez is csak arra van szükségünk, amire 
az előző kísérletekhez: sötétségre, a sötétséghez alkal
mazkodott szemre meg a forró, de nem világítóan izzó 
tűzhelylapra.

Húzzuk végig a szappan élét a forró tűzhelylapon. A 
húzás helye tüzes vonalként tartósan fénylik. Ugyanígy a 
vajjal húzott vonal is.

Talán a szappan atomjai is gerjesztett állapotban 
voltak? Nem, hanem a tűzhelyre került szappanszem
csék erősen fölmelegedtek, atomjaik heves rezgő moz
gásba jöttek, és olyan erővel ütköztek egymásban, hogy 
az ütközés energiája külsőbb pályákra dobta az elekt
ronokat, és ezek visszaugrásuk közben fényt bocsá
tottak ki.

De miért nem világít a forró tűzhelylap is?
A vas és általában a fémek hőmérsékletének el kell 

érnie az 500-1000 fokot ahhoz, hogy a fénykibocsátás
sal járó elektronugrások bekövetkezzenek és a fém 
olyan színű fénnyel világítson, mint a szappan. De más 
anyagok -  főleg vegyületek -  esetén (ilyen a szappan 
is) a külső elektronok gyengébben vannak megkötőd
ve, mint a fém elektronjai, ezért az elektronugrás, a 
fénykibocsátás már alacsonyabb hőmérsékleten is be
következik.

Bizonyára sokan láttuk már, hogy amikor a lovak pa
tája csattogott a kövezeten, a sötétben szikrázott a gránit 
a patkó ütése alatt. Gyermekkorunkban kavicsokat ütö- 
gettünk össze, és csodáltuk, hogy az ütés helye fénylett. 
Egy alkalommal, amikor higanyos barométert vittem a 
sötét folyosón, és a higany lötyögött a csőben, mindig 
felvillant, amikor a cső tetejének ütközött.

4. Kísérlet. Vakarjunk késsel a sötétben egy kockacuk
rot: a cukor fényleni fog a vakarás helyén!

Ezekben az esetekben mai tudásunk szerint úgy kelet
kezik a fény, hogy az ütés, az ütközés energiája löki kül
sőbb pályára az ütközés helyén az elektronokat. Ezek 
azután visszaugrásukkor fényt bocsátanak ki.

Az orvosi vizsgálatok során annyira fontos röntgensu
gár láthatatlan. De benne is energia terjed, mint minden
féle sugárzásban. Vannak anyagok, amelyek fénylenek, 
ha röntgensugár éri őket. Ilyen anyaggal kenik be a rönt
genernyőt. Ettől az erősebben fénylik ott, ahol erősebb 
sugárzás éri.

Miért fénylenek bizonyos anyagok, ha röntgensugár 
éri őket?

Az eddigi kísérletek alapján olvasóink már kitalál
hatták: a sugárban terjedő energia külsőbb pályára löki 
az atommag körülkeringő elektronok közül a szélsőt 
vagy a szélsőket, és ezek visszaugrás közben fényt su
gároznak.

A televízió képernyőjén a képet a vevőcsőben repülő 
elektronok „okozzák”. Ezek az elektronok láthatatlanok, 
de a cső kiszélesedő végét belülről olyan anyaggal kenik 
be, amely -  az előbb mondottak alapján -  fénylik, ha 
elektronok ütköznek atomjainak.

A fénycsövekben nem ég, nem izzik a beléjük zárt 
gáz, és mégis fényt bocsátanak ki, világítanak. Bennük 
ugyanis elektronok ütköznek össze a gázatomokkal, és 
az ismert módon „gerjesztik” őket. A gerjesztett atomok 
nemcsak látható fényt bocsátanak ki, hanem láthatatlan, 
úgynevezett ibolyántúli sugárzást is. De ezt is hasznosíta
ni tudjuk: a cső belsejét olyan anyaggal kenik be, amely
nek az a tulajdonsága, hogy atomjait ez a láthatatlan su
gárzás látható fény kibocsátására gerjeszti. így érjük el 
azt, hogy fénycsöveink 30 százalékban fénnyé alakítják 
az elektromos energiát, míg izzólámpáink csak 3 száza
lékban teszik ugyanezt.

A gerjesztett atomok utófénylését is jól megfigyelhet
jük, ha kikapcsoljuk a televíziót vagy a fénycsövet: a ki
kapcsolás után is fénylenek egy kis ideig.

A televízió képernyőjére szándékosan választanak 
rövid ideig utófénylést mutató anyagot, mert ennek révén 
a kép „nyugodtabb” lesz. A fénycső is egyenletesebben 
világít.
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AZ A DERÉK GÁZHARISNYA2
Új tantervűnk a tanítás anyagába, igen helyesen, felvet

te az atomfizika elemeit is. A tanításnak kísérleteken kelle
ne alapulnia. De az atomfizikai kísérletek bemutatására 
szolgáló eszközök a középiskolai szertárakból nálunk is, a 
külföldön is szinte teljesen hiányoznak. -  Milyen alkalmas 
eszközök beszerzésére gondolhatna a tanár, ha pénze vol
na és egyáltalában a pénzért kapni is lehetne őket? Szóba 
jön a) az a-részecskék ütközését felvillanással jelző esz
köz, a jól ismert szpinthariszkóp. b) Az a-részecskék pá
lyáját láthatóvá tevő ködkamra, c) Az a-, p-részecskéket 
és a y-kvantumokat egyenként is jelző számlálócső.

A három álom közül legkönnyebben a szpinthariszkó- 
pé valósulhatott meg, mert csekély 40-80 pengőért árul
ták darabját a háború előtt. -  Sok intézetnek van is egyet
len darab belőle. Ma nem kapható.

A ködkamra már drágább dolog, az egész országban 
3-4 középiskola rendelkezik vele. Még inkább nem 
kapható.

Csúcsszámlálója szintén van néhány intézetnek, hiszen 
percek alatt házilag is elkészíthető, de a legtöbb helyen 
csak megmutatják, mert a működtetéséhez szükséges 
1000-1500 V-os egyenáramforrással nem rendelkeznek.

Ez lenne tehát az, ami van és mégsincs és -  aligha lesz 
hosszú ideig még abban az esetben sem, ha lehetne. A 
szertárakból ugyanis sokkal elemibb és fontosabb eszkö
zök is hiányoznak.

Ám, ha egy intézet fizikatanára lelkesedésén kívül 
egyéb földi javakban nem is dúskál, még mindig marad 
egy lehetősége: a gázharisnya, amely ez idő szerint fil
lérekért (80) kapható és köztudomású, hogy két szép 
kísérletet lehet vele bemutatni. (Sportboltban propán
palackhoz köthető gázlámpába való gázharisnya kap
ható.)

a) Ha a gázharisnyát a megtöltött elektroszkóp tányér- 
kájára állítjuk, akkor az elektroszkóp pillanatok alatt el
veszti töltését. Ugyanis a gázharisnya tóriumoxidja radio
aktív sugárzásokat bocsát ki és a sugárzás ionizálja a 
levegőt.

b) A gázharisnyából vágjunk le egy darabkát és szorít
suk rá fekete papírba burkolt fényérzékeny lemezre, 
vagy filmre. Hagyjuk rajta 10-14 napig. Ha ezután előhív
juk a lemezt, a harisnya képét találjuk rajta. Helyezzünk a 
lemez és a harisnya közé különböző anyagú, vékonyabb, 
vastagabb lemezt, akkor vizsgálhatjuk a sugárzás átha
tolását az anyagokon. Az expozíció idejéből, a lemez 
feketedéséből következtethetünk az áthatoló sugárzás 
energiájának változására. (Ilyen saját sugarakkal felvett 
gázharisnya és szurokérc fényképet találhatunk Soddy. A 
rádium című könyv 14. és 15. oldalán.)

Túlbuzgó szerzők azt tanácsolják, hogy előbb izzítsuk 
ki a gázharisnyát. A világért se tegyük ezt az előző kísér
letekben.

SZCINTILLÁCIÓS KÍSÉRLETEK2
Tankönyvem írása közben komoly gondot okozott az, 

hogy az irodalomban sehol sem voltak találhatók egyéb, 
célunkra alkalmas atomfizikai kísérletek. Éreztem, hogy 
lehetséges közönséges anyagokkal olcsón és egészen 
egyszerűen elvégezni ilyen kísérleteket, csak egy kis sze
rencsével és találékonysággal meg kell találni a módját. 
Különösen az a szpinthariszkóp nem hagyott nyugodni. 
Erre feltétlenül szüksége van minden intézetnek, sőt jó 
lenne, ha minden tanulónak kezébe lehetne adni egyet; 
olyan felejthetetlen és gyönyörű látványt nyújt benne a 
tűzijátékszerű felvillanások tömege, amelyet az a-részek 
és a cinkszulfid-kristály ütközése okoz. Ekkor terelődött 
figyelmem egy cikk hatása alatt a világító óramutatóra. 
Ha valóban radioaktív anyag van a világító óramutatót és 
számokat a fedő cinkszulfidba keverve, akkor ennek a 
világító festéknek ugyanazt a jelenséget kell mutatnia, 
amit olyan drágán veszünk meg a szpinthariszkópban. 
Ugyanis a radioaktív anyagokból a-részek repülnek ki, 
nekiütköznek a cinkszulfid-kristálynak és Így a fénylésük 
tulajdonképpen kis felvillanások tömege.

5. Kísérlet. Tartsuk világító óralapunkat körülbelül fél 
óráig sötétben, hogy a cinkszulfidnak az előző megvilágí
tásból eredő foszforeszkálása eltűnjék. Azután nézzük 
10-50-szeres egyszerű nagyítóval a világító mutatót (szá-

2 Megjelent a Mennyiségtani és természettudományos didaktikai lapok 
I. évfolyam 3-4 számában, 1943-ban.

mókát), így gyors felvillanások szakadatlanul egymás 
után következő tömegét figyelhetjük meg. A nagyító ké
nyelmetlen és nem is mindig sikerül a kellő távolságban 
tartani, ezért legalkalmasabb beállítható egyszerű nagyí
tót használni. Erre a célra kitűnően megfelel egy csőben 
tologatható 50-szeresen nagyító lencse (3 ábra). A cső 
oldalán kivágás van, ebbe tolhatjuk azt a papír, vagy 
üveglemezt, amelyre a világító óramutatót erősítjük. Ezt 
az egyszerű nagyítót a kereskedelemben tanulómikrosz
kópnak nevezik, látszerész üzletekben kapható többféle 
kivitelben. Az ábrán látható legegyszerűbb és legolcsóbb 
alakja (3 P 50 0 a legmegfelelőbb. (Állvány, tükör felesle
ges, a lencse csavaros beállítása csak hátrányt jelent.)

3. ábra. A szcintillációk megfigyelése óramutatón.
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4. ábra. A sugárzó anyag ráerősítése az üveglemezre.

Világító óramutatót rossz óráról szerzünk vagy pedig 
órásüzletben veszünk (30-50 fillér darabja). Az óramuta
tót minden ragasztószer nélkül tesszük rá egy mikroszkó- 
pi üveglemezre (a 4. ábrán a), a lemez fölé helyezzünk 
egy középen lyukkal ellátott papírlemezkét (b). Ezt a 
papírlemezt aztán ragasszuk az üveghez (c). így az óra
mutatót később kár nélkül levehetjük, ha szükség lesz rá, 
és a mikroszkópba történő betoláskor sem dörzsölődik le 
a lemezről.

Közönséges mikroszkóp nem alkalmas a felvillanások 
megfigyelésére, mert fényereje igen kicsiny, bár tanulsá
gos nappali megvilágításban a mikroszkópon át is meg
nézni az óramutatón levő cinkszulfid-kristálykákat. Tanu
lómikroszkópunk azért alkalmas kitűnően céljainkra, 
mert aránylag nagy a lencséje és így a fényereje is.

Mivel a természetrajz tanításában úgyis nélkülözhetet
len több ilyen kis tanulómikroszkóp beszerzése és a fizi
kus is hasznát veheti a fénytanban, -  valóban ingyen van 
szpinthariszkópunk.

Megjegyezzük, hogy a) nemcsak az óramutatónak kell 
előbb sötétben állania, de a megfigyelő szemének is a ho
mályhoz alkalmazkodottnak kell lennie, b) Ne csodálkoz
zunk azon, hogy a legolcsóbb ébresztőóra világító muta
tója, számlapja is radioaktív anyagot (mezotórium, 228Ra 
izotóp), ami esetleg rádiumot (226Ra) is tartalmaz. Ugyanis 
1 g rádium másodpercenként 34000000000 alfa-részecs
két lök ki. A legkitűnőbb mutatón is aligha történik má
sodpercenként 1000-nél több felvillanás. Ehhez pedig 1 g 
rádium 34000000-od része elegendő. Tehát ha egy millió 
pengőre becsüljük is a rádium grammját, akkor sincs 3 fil
lér értékű rádiumnál több a legkitűnőbb mutatóban sem.

A többi kísérletre már könnyű volt rájönni, logikus 
sorrendben következtek egymás után, csupán meg kellett 
próbálni őket és -  mentek.

A legközelebbi feladat az volt, hogy olyan sugárzó 
anyagot találjunk, amelyből az alfa-részecskék, a levegőbe 
is kijönnek, hogy ott lehessen velük kísérletezni. Kézen
fekvő volt az a gondolat, hogy ha az a-részecskék a vilá
gító festékben ide-oda lövellenek, talán néhány ki is 
repül belőlük?

Kirepülnek-e az a-részecskék a világító mutatóból?
6. Kísérlet. Ha kirepülnek és útjukban cinkszulfid-kris- 

tályt érnek, akkor a kristálynak felvillanást kell mutatnia, 
amit nagyítónkkal észrevehetünk (5. ábra). A cinkszulfid 
ernyőt (ezt a többi kísérletben is használjuk) így készít
jük: Az üveglemezre ragasztott kör alakú kivágással ellá
tott papírlap nyílásának fenekén az üveget ragasztóval 
lehelet finoman bekenjük és a nyílásba igen kevés cink-

5. ábra. A világító óramutatóból kirepülő alfa-részecskék megfigyelése.

szulfidport3 hintünk, hogy az egyenletesen és lehetőleg 
hézagtalanul fedje be az üveget. A cinkszulfid-szemecs- 
kéknek nem szabad elmerülni a ragasztóban; nem sza
bad ragasztónak kerülni a kristályok fölé sem, mert akkor 
az a-résznek előbb a ragasztó rétegen kellene áthaladnia, 
hogy a kristályhoz jusson.

Az így elkészített ernyőt most úgy helyezzük a csőbe, 
hogy a cinkszulfidos oldal a cső szabad nyílása felé néz
zen. (A cső alsó végét elzáró lemezt kivesszük, a csőben 
levő lemeztartó aigót pedig úgy hajlítjuk, hogy a cső falá
hoz simuljon és ne akadályozza azt, ha dugót tolunk a 
csőbe.) A nagyítót beállítjuk a kristályporra.

Az óramutatót (ugyanúgy, mint ahogyan az előző kí
sérletben az üveglemezre erősítettük), most egy dugó 
végére erősítjük (a mutatót leszorító, környílással ellá
tott papírlemezt két gombostűvel szúrjuk a dugóra). 
Toljuk a dugót a csőbe és közelítsük a mutatót az ernyő 
felé (5. ábra). Közelítés közben egyre szaporodnak a 
felvillanások. Ha a mutató 2-5 mm-nyire van az ernyő
től és jó a festéke (nagy különbségek vannak még az új 
mutatók között is) akkor másodpercenként 30-100 fel
villanást látunk.

Tehát a világító óramutatóban, helyesebben a mutatót 
fedő aktív festékben megtaláltuk azt a radioaktív sugár
zó forrást, amelyre kísérleteinkben szükségünk lesz. 
Nem éppen bőséges forrás, de nekünk teljesen elegendő, 
kísérleteinket illetőleg pedig örökéletű és ami a fő, olcsó! 
A hatalmas felvillanások azt bizonyítják, hogy valóban 
a-részecskék repülnek ki a mutatóból. (A ß-reszecskök is 
adnak felvillanást, de olyan gyengét, hogy ez már szinte 
a megfigyelés határán áll és az a-részecskék felvillanása 
mellett nem is észlelhető.) Van kísérletünk az óramutató
ból kiinduló ß-sugär kimutatására is. De ezzel jelen cik
künkben nem foglalkozunk.

7. Kísérlet. Bakonyi Kálmán gondolata volt, hogy a vi
lágító óraszámlapot a y-sugárzásra nézve megvizsgálja. Az

3 A kísérleteinkben szereplő cinkszulfidpor (inaktív világító por) mint 
felvillanó anyag, rendes kereskedelmi cikk (ezzel vonják be a sötétben 
világító jelvényeket, gombokat, kapcsolókat). Nem mindegyik gyárt
mány villan fel ütközéskor. Addig is, amíg a rendes kereskedelmi viszo
nyok helyreállanak, a kiadóhivatal készségesen bocsát az intézetek és a 
tanárok rendelkezésére önköltségi áron 3 gramm szcintillálásra meg
vizsgált cinkszulfidot, -  amíg csekély készletünk tart. Ez a mennyiség 
évekre elegendő, A port nedvességtől óvni kell és fiolába jól elzárni. Az 
igénylőktől 1 pengőt kérünk bélyegben, megcímzett és bélyeges vá
laszboríték melléklésével.
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6. ábra. Az ébresztőóra világító számlapjából kiinduló y-sugarakkal fel
vett kép 0,15 mm vastag papíron át, 12 óra alatt. (Bakonyi K. felvétele.)

eljárás ugyanaz, mint gázharisnya esetén az eredmény a 6. 
ábrán látható. Előnye a gázharisnyás kísérlettel szemben 
az, hogy nem kell hetekig várni, másnapra kész a kép.

Következő kísérleteink mind az a-sugárra, a repülő 
a-részecskékre vonatkoznak. Ismeretes, hogy az a-ré- 
szecske 4-es atomsúlyú, két pozitív töltéssel bíró hé
liumatommag, amely 16000-20000 km/s sebességgel 
repül ki némely radioaktív bomlást szenvedő atommag
ból. Ez a játékunk annál csodálatosabb, mert hiszen a 
1(T8 cm nagyságrendű atomok csak körülbelül millió
szoros nagyítású mikroszkóppal láthatnánk meg (ha 
egyáltalában látható valami) és még ennél a paránynál 
is billiószor kisebb a bomló radioaktív atommag és 
ebből repül ki a kisebb a-részecske. -  Hogy az «-ré
szecskéket egyenként megfigyelhetjük a körülbelül 
1/10000 másodpercig tartó felvillanások révén, azt ha
talmas energiájuknak köszönhetjük. Ha az a-részecske 
akkorára nőne, mint az 1 km/sec sebességű fegyverlö
vedék, akkor energiája körülbelül száz trilliószor annyi 
lenne, mint a lövedéké!

8. Kísérlet. Az óramutató után gyanúba fogtam a gázha
risnyát, hátha sikerült benne egy második a-sugárzó for
rást találni? -  Közelítsünk cinkszulfid ernyőnk felé dugó 
végére helyezett gázharisnya darabkát (7. ábra). Felvil
lanásokat látunk. A felvillanások száma jóval kevesebb, 
mint a 6. kísérletben volt. Ez természetes, hiszen 1 gramm 
tórium (232Th) csak 27 000 a-részt bocsát ki egy másodperc 
alatt, míg 1 gramm aktív por körülbelül 140000 részecskét 
és a kísérletben használt tóriumoxid súlya sokszorta ki
sebb, mint a mutatón levő poré. -  A gázharisnya-darabkát 
célszerű, az ábra szerint, két papírlapocska (p„ p2) közé 
fogni, hogy a tórium ne dörzsölődjék készülékünk részei
hez, mert akkor sugárzásával meghamisítja későbbi kísér
leteink eredményét.

Készítsünk aktív világító port

9. Kísérlet. Az óramutatókra kent világító festék (1 g 
cinkszulfidba kevert lO -lO -7 g rádium) még nem régen 
kapható volt (1 g-os fiola 6-8 pengő). Ezzel javítják az 
órások a mutatók hiányait. Ma nem kapható. -  De 
könnyű kitalálni, hogy hogyan készíthetünk magunk is 
világító port. Gombostűfejnyi cinkszulfidport és parányi 
kiizzított gázharisnya darabot dörzsölünk jól össze (eset
leg dörzsölőcsészében). A keveréket hintsük az üveglap
ra ragasztott papírlemez környílásába és fedjük le celo
fánnal, hogy ki ne hulljon belőle. Helyezzük nagyítónk

alá és figyeljük a sötétben. Jóllehet magában sem a cink
szulfid nem szcintillál, sem a gázharisnya (tórium), a ke
verék a harisnyaporból kirepülő a-részecskék miatt, fel
villanásokat mutat. -  Igaz, hogy a felvillanások száma 
gyérebb, mint óramutató esetén, de sokkal több örömöt 
okoznak, mert hiszen a munkánk eredményeként villog.

Mire jó a fényképészeti erősítő

10. Kísérlet. Az urán radioaktivitása. Egyszerű eszkö
zeinkkel megfigyelhettük a rádium, a tórium radioaktivi
tását, tegyünk egy kísérletet az uránnal. Mindegy, akármi
lyen alakjában szerezzük is meg, hiszen a radioaktivitását 
semmiféle eszközzel vagy vegyüléssel nem lehet befolyá
solni. Fényképészeti üzletekben néha kapható az úgyne
vezett Hauff-féle uránerősítő. Egy fiolában többek között 
mogyorónyi mennyiségű sárga uránnitrát kristály is van. 
(Talán vegyszerkereskedésben uránoxidhoz is hozzá 
lehet jutni.) a) Közelítsük az uránnitrát kristálykákat a 
cinkszulfid-ernyőhöz, felvillanásokat látunk, b) Dörzsöl
jünk össze belőle egy keveset cinkszulfid-porral. Nagyító 
alatt felvillan a keverék. -  Tehát az uránból (238U) is alfa- 
részecskék repülnek ki.

A sugárzó felületre merőlegesen 
repülnek ki a részecskék?

11. Kísérlet. A ködkamrában vagy a ködkamra felvéte
leken úgy látszik, mintha az a-részecskék a sugárzó felü
letre merőlegesen repülnének, jóllehet könnyen bizonyít
hatjuk, hogy a részecskék a sugárzó anyagokból minden 
irányban repülnek.

Alkalmazzunk vonalalakú sugárzót, azaz helyezzünk a 
világító óramutató fölé egy vékony alumíniumlapot, 
amelybe vonalalakú keskeny rést vágtunk (némelyik éb
resztőóra mutatója nyelének egyenes vonalban felkent 
festéke is igen alkalmas). Helyezzük sugárzónkat körül
belül 1/2-1 cm-nyire az ernyőtől. Az egész ernyőn min
denütt felvillanásokat látunk. Ez azt bizonyítja, hogy a 
résből minden irányban kellett repülni a részecskéknek, 
mert ha csak egy irányban (például a felületre merőlege
sen) repültek volna, akkor csak a résképnek megfelelő 
helyen mutatkoztak volna a villanások.

Az alfa-részek egyenes irányban repülnek
12. Kísérlet. Az előző kísérletben használt vonalalakú 

sugárzó fölé vele párhuzamosan 1-2 milliméternyi távol
ságban helyezzünk a réssel egyenlő szélességű, vagy 
valamivel szélesebb drótot. Közelítsük a sugárzót az er-
7. ábra. Dugó végére helyezett gázharisnya darabka.
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nyőhöz. Az ernyőn a drót árnyékának megfelelő helyen 
nem látunk felvillanást. -  Tehát a részecskék egyenes 
irányban terjednek. (Útjuk részletesebb vizsgálására to
vábbi egyszerű kísérletek szolgálnak.)

A hatástávolság megállapítása
13. Kísérlet. A dugóra helyezett sugárzót (óramutató, 

gázharisnya, uránnitrát) távolítsuk lassan az ernyőtől. A 
felvillanások száma csökken (egy további kísérlettel 
könnyen kimutatható, hogy a távolság négyzetével ará
nyosan), de még több centiméternyi távolságból is megfi
gyelhető a felvillanás. Az a távolság, amelyen túl meg
szűnnek a felvillanások, az a-részecskék hatástávolsága. 
Még ezen tói is többezer kilométeres sebességgel repül
nek a részecskék, de felvillanást már nem okoznak. A 
hatástávolság olyan jellemző, állandó, hogy ennek isme
rete alapján következtethetünk arra a radioaktív anyagra, 
amely kibocsátotta. A hatástávolság sugárzó anyagonként 
3-11 cm határok között változik.

Sugárzó forrásunk nem szolgáltat homogén (azonos 
hatástávolságú részekből álló) sugárzást. Hiszen sugárzó 
forrásunkban, a rádiumban, a tóriumban, az uránban, 
együtt van az egész belőlük származó radioaktív család 
többi tagja is mind önálló (és ezért természetesen a többi
vel csak azért sem egyező) hatástávolsággal.

Kimutatjuk, hogy az atomtér 
még a szilárd testekben is üres

14. Kísérlet. Az alfa-részecskék áthatolása összefüggő 
anyagrétegeken. Előző kísérletünk azt bizonyította, hogy 
az a-részecskék még normális nyomású gázokban is több 
centiméteres rétegeket, mintegy 100 millió atomot tudnak 
átszelni anélkül, hogy irányukból eltérnének, tehát anél
kül, hogy valaminek nekiütköznének. -  De hatásosabb 
kísérletünk akkor, ha szilárd anyagrétegen is át tudjuk 
lőni az alfa-részt. Ebből a célból nem kell egyebet tenni, 
mint elegendő vékony lemezt helyezni sugárzónk és az 
ernyő közé, azután lesni a felvillanásokat. Körülbelül 
0,01 mm vastag alumíniumlemez a jól ismert sztaniolle- 
mez; könnyű hasonló vékony lemezt hasítani a csillám
ból, vagy az igen vékony csillámlemezt kivenni egy el
romlott, csillámmal készült tömbkondenzátorból. A szta- 
niollal körülbelül egyenlő vastagságú a celofánpapír is.

Cinkszulfid-ernyőnket (helyesebben, azt a kis környí
lást) fedjük le egyszeres, kétszeres, majd háromszoros 
sztaniollemezzel. Természetesen erre a célra három új 
üveglemezen három új cinkszulfid-ernyőt kell készíteni. 
A sztaniollemezt aztán egy újabb, környílással ellátott 
papiroslemezzel szorítjuk le, hogy ki-betoláskor meg ne 
sérüljön. -  De egy és ugyanarra az üveglemezre is elké
szíthetjük a háromféle preparátumot, ha a lemezre három 
környílással ellátott papírost ragasztunk, ebbe a három 
nyílásba ragasztott cinkszulfid-réteget fedjük be a vizsgált 
anyag vékony lemezkéivel. (Az első nyílást egyszeresen, 
a másodikat kétszeresen és így tovább.) Ebben az eset
ben az áthatolás vizsgálása igen gyorsan történhetik, mert 
nagyítónkban egyszerűen egy-egy lyukkal odább toljuk a 
preparátumot. Azt látjuk, hogy az egyszeres, körülbelül

0,01 mm vastag sztaniollemezen majdnem gyengítetlenül 
haladnak át a sugarak, ha az ernyőhöz egészen közel 
toljuk a dugón levő sugárzó anyagot (azért kell minél 
közelebb tolni, hogy a közben levő levegőréteg sebes
ségcsökkentő hatása minél kisebb legyen).

De sugárzó anyagunkat egy második lemez környílá
sába is erősíthetjük és az ernyőt, meg ezt a lemezt úgy 
helyezzük egymásra, hogy a sugárzó anyag a sztaniol 
fölé essék. A két lemezt ebben a helyzetben toljuk a mik
roszkópunkba. Most a sugárzásnak kisebb vastagságú 
levegőrétegen kell áthaladnia, hogy a sztaniolhoz jusson, 
de több lesz a sztaniolra lőtt részecskék száma is, tehát 
több felvillanást figyelhetünk meg.

Van egy harmadik lehetőség is (saját kísérleteinkre ez 
a legalkalmasabb). Egyetlen lemezen készítjük el az 
egész berendezést a következőképpen: a cinkszulfid- 
ernyőt lefedjük a sztaniollal és a sztaniolra közvetlenül 
ráhelyezzük a sugárzó anyagot, például a gázharisnyada
rabkát vagy óramutatót és ezt szorítjuk le papírral. -  Ez a 
módszer azonban tanulókísérletre nem olyan alkalmas, 
mint az előzők, mert nem olyan áttekinthető, hacsak nem 
a tanulók maguk készítik a preparátumot.

Két sztaniollemezen már jóval kevesebb részecske 
hatol át. De az igazi érdekes vadászat a felvillanásokra 
három (0,03 mm = 30 pm) és négy lemez esetén kezdő
dik. Négy lemez vastagsága éppen eléri a tudományos 
mérésekkel az alumíniumra megállapított 41 pm-es átha
tolási felsőhatárt. -  Három lemezen még aránylag gyak
ran kapunk áthatolást, négy lemez esetén esetleg perce
kig várhatunk, amíg sugárzónkban olyan bomlási termék 
képződik, amely a szükséges nagysebességű részecskét 
kilövi, ilyen például a csak körülbelül billiomod másod
percig élő és 8,6 cm hatástávolságú rádium (tórium). Kö
rülbelül 5000 ilyen sugár között akad egy 11,3 cm-es és 
15000 között egy 9,5 cm-es rendkívüli hatástávolságú is.

Következmények: a) Ha sugárzó anyagunkat igen vé
kony rétegben használjuk, akkor is igen különböző ha
tástávolságú részecskéket figyelhetünk meg ezzel a mód
szerrel. Ebből tehát arra következtettünk, hogy sugárzó 
anyagunkban valóban jelen vannak a radioaktív bomlási 
sor többi tagjai is (így például a gázharisnyában a tóriu
mon kívül még hatféle alfa-sugárzó; az uránban még 
nyolc; a rádiumos óramutatóban még három, a mezotóri- 
umosban pedig hatféle alfa-sugárzó).

b) A tanuló talán kevesli, hogy az alfa-rész csak 1/100- 
4/100 mm vastag alumíniumlemezen hatol át. De ha meg
gondoljuk, hogy ez a 4/100 mm vastagság 10’°-szerese a 
héliumatommag átmérőjének, a 4 •10'13 mm-nek, akkor 
világossá lesz, hogy az a-részecske teljesítménye csodála
tos. Mert ha az 1 cm hosszú fegyverlövedék is hasonló át
ütőképességgel bírna, akkor 10'° cm, azaz százezer kilo
méter vastag alumíniumlemezen, vagy 40000 km vastag 
vaslemezen kellene áthatolnia úgy, hogy még utána is je
lentékeny sebessége maradjon.

De elképzelhető-e, hogy egy lövedék körülbelül 8 
darab Földgolyó nagyságú alumíniumtömböt, avagy 4 
vasból készült Földgömböt átüssön? Ez nyilván lehetet
len. De akkor éppen ennyire lehetetlen az alfa-részecske 
teljesítménye is -  ha az anyagot, az atomot folytonosnak 
képzeljük. Ez a teljesítmény csak akkor lehetséges, ha a
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lövedék, vagy alfa-részecske útközben semmibe sem üt
közik, tehát az anyag, az atom egy nagy üresség.

Mert ha valamibe a lövedék vagy az alfa-részecske 
beleütközik útközben, akkor baj van. Ezt a bajt is kimu
tatja készülékünk, de erről az atomfizikai szempontból 
nagyon fontos kísérletünkről, majd más alkalommal.

Kitűnően áthatolnak az alfa-részecskék keretre kifeszí
tett folyadékhártyán is.

❖
Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy a kísérletek való

ban a) a legegyszerűbb eszközökkel végezhetők el úgy, 
hogy akár minden tanuló saját eszközével dolgozhat, b) 
nem kívánnak olyan anyagot, amely még a mai időkben 
is beszerezhető lenne, c) úgyszólván semmibe sem kerül
nek; ezért még a legszegényebb intézetben is a tanulók 
nagy száma dolgozhat velük.

Ma már körülbelül 40-50 hasonló kísérlettel rendelke
zem (a sugarak szóródására, a hidrogénmag kilövésére, a 
közönséges anyagok radioaktivitásának vizsgálására az 
a-sugarak kémiai hatására stb. vonatkozóan, még az 
atomrombolás megfigyelésének lehetőségét is beleértve). 
Ezek a kísérletek és a kísérletezők személyes tapasztala
taihoz fűzhető fizikai megfontolások, mihelyt a körülmé
nyek megengedik, könyvalakban is megjelennek.

A hozzáértők azonnal láthatják, hogy ezekkel a kísér
letekkel az atommagfizikának jelentős területeit sikerült 
meghódítani az iskolai oktatás, általában a tömegkísérle

tek számára. Olyan területeket, amelyeken eddig csak a 
legnagyobb kutatóintézetek dolgoztak vagyonokat jelen
tő költséggel és világhírű nevekkel.

Ezek a kísérletek könnyen megfigyelhetővé teszik az 
atomvilág sok olyan jelenségét, amelyek eddig elérhetet
len messzeségben és irdatlan magasságban lebegtek az 
oktatás, a tömeg, de még a tanár feje felett is. A kérdéses 
jelenségek olyan könnyen megfigyelhetők, mint például 
a szabadesés hétköznapi tüneménye. Olyan természetes
sé, magától értetődővé lesznek mint például a faág moz
gása a szélben.

Kísérleteink nem akarnak versenyezni a tudományos 
kutatóeljárásokkal, jóllehet, az ott folyó munkának leegy
szerűsített alakjai és mérő kísérletekre is alkalmasak.

Fontoskodni sem akarnak. Aki játszani akar velük, 
annak számára varázslatos játékot jelentenek. -  Mások 
számára pedig szerény, de eredményeket ígérő kísérlete
ző eljárás is lehet. -  Ne felejtsük el, hogy már játékból is, 
tömegkísérletekből is értékes eredmények születtek 
(messzelátó, rövidhullámú rádió).

Szeretném hinni, hogy: a) joggal foglalhatják el helyü
ket a legszebb és a diákot is nagyon érdeklő iskolai kísér
letek között, b) Az a nemzedék, amely ilyen vonzó kísér
letekkel szerzett egyéni tapasztalatok útján ismerkedik 
meg az atomok csodálatos világának sok jelenségével, az 
a nemzedék majd felnőtt korában más előfeltételekkel 
foghat az alkotó munkához, mint a mienk.

AZ a-SUGÁRZÁS KIMUTATÁSA4
Az elektromossággal megtöltött test a radioaktív sugár

zás hatására gyorsan elveszti töltését. Ezt az egész osztály 
számára jól láthatóan mutathatjuk be vetítés nélkül is 
fésűelektroszkópunkkal (8. ábra).

a) A természetes töltésvesztés. Használt zsebelem cink
hengerét fedett végével felfelé, ragasszuk bél nélküli gyer
tyacsonkra. Ezzel egy kis kapacitású konduktor (elektro
mosságot tartó edény) birtokába jutottunk. Töltsük meg a 
cinkhengert megdörzsölt fésű elektromosságával. Azután 
tegyük megdörzsölt fésűelektroszkópunk mellé olyan kö
zel, hogy a fésűt nyugalmi helyzetéből nagyon (majdnem 
90 fokra) kitérítse. A fésűelektroszkóp hurkapálca (szal
maszál vagy nádszál) mutatója alá tegyünk osztályzatot, 
hogy a kitérést, illetve annak változását megfigyelhessük.

A cinkhenger lassan veszíti töltését, ezért a fésű kitéré
se egyre csökken. Vegyük elő óránkat és figyeljük meg, 
hogy hány perc múlik el, amíg a fésű a skála egy megha
tározott pontjától visszatér nyugalmi helyzetébe (helye
sebben, amíg hozzáütődik a cinkhengerhez). Tegyük fel, 
hogy az öt perc alatt történik meg.

b) A gázharisnya hatására a töltésvesztés gyorsabb 
lesz. Újra töltsük meg a cinkhengert a megdörzsölt fésű 
segítségével. Helyezzük a megtöltött cinkhengert újra a 
fésűelektroszkóp fésűje mellé olyan közel, hogy a fésű 
újra annyira térjen ki, mint előbb. Azután állítsuk a gáz
harisnyát a cinkhenger mellé. Ez rendszerint befolyásolja

4 Részlet a szerző „Fizikai kísérletek és eszközök" -  Közoktatásügyi Ki
adó Vállalat 1950. -  című könyvéből.

a fésű kitérését, azért a cinkhengert és a gázharisnyát 
addig toljuk odább, amíg az előző kitérés helyre nem áll.

Vegyük elő újra óránkat és megint figyeljük meg azt, 
hogy mennyi idő telik el addig, amíg a cinkhenger annyira 
elveszíti töltését, hogy a fésűelektroszkóp nyugalmi helye 
felé visszatérve a cinkhengerhez ütődik. Azt vesszük ész
re, hogy ez sokkal rövidebb idő alatt megtörténik mint 
előbb (2 perc). Tehát a gázharisnya ottléte siettette a cink
henger töltésének elvesztését. A gázharisnya jobb vezető
vé tette a levegőt, mint amilyen vezető volt a levegő a gáz
harisnya nélkül.

c) Ha polónium-preparátumunk van, akkor ugyanúgy 
végezzük a kísérletet. Minthogy azonban a polóniumpre-

8. ábra A gázharisnyából kiinduló sugárzás vezetővé teszi a levegőt.
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9. ábra. A gázharisnyából kiinduló radioaktív sugárzás vezetővé teszi a 
levegőt, az elektroszkóp kisül.

parátum sugárzása többezerszer akkora, mint a gázharis
nyáé, tehát a kisülés többezerszer rövidebb idő alatt -  egy 
pillanat alatt megtörténik. Alig hogy odatesszük a polóni- 
umpreparátumot a cinkhenger talapzatára, máris visszabil
len a fésűelektroszkóp eredeti helyére. Még ha félméternyi
re tesszük a polóniumot a cinkhengertől, akkor is szemmel 
látható sebességgel csökken a fésűelektroszkóp kitérése.

d) Ha pedig a 9. ábra szerinti elektroszkópunk van, 
akkor a sűrítőlemezt lecsavarjuk és a gázharisnyát egysze
rűen az elektroszkóp kinyúló kis rudacskája mellé állítjuk.

Vigyázzunk, hogy hozzá ne érjen. Ezután megtöltjük az 
elektroszkópot. A kivetített lemez szemmel látható sebes
séggel esik össze, jelezvén a gyors töltésvesztést.

A legegyszerűbb kétlemezes elektroszkóppal is kimu
tathatjuk a kisülést. A gázharisnyát az elektroszkóp össze
tekert nyúlványára állítjuk. Az elektroszkóp lemezeit egy
szerű asztali lámpa segítségével az elektroszkóp háta 
mögé, közel állított fehér lapra vetítjük.

Az a kérdés, hogy mi tette vezetővé a levegőt. Vajon a 
már megismert, a röntgensugárzással azonos y-sugár- 
zás-e, vagy egy másik fajta sugárzás? - Írópapírból, vagy 
újságpapírból készítünk egy papírsüveget, amelyet ké
nyelmesen ráhúzhatunk a gázharisnyára.

Töltsük meg a cinkhengert és térítsük ki vele nagy 
mértékben a megdörzsölt fésűelektroszkópot. A cinkhen
ger mellé tegyük oda a papírsüveggel ellátott gázharis
nyát. Figyeljük (esetleg órával a kézben) a kitérés csök
kenését. Azt vesszük észre, hogy a töltésvesztés olyan 
lassú, mintha a gázharisnya ott sem lenne. -  De ha le
emeljük a gázharisnyáról a papírsüveget, akkor a töltés
vesztés meggyorsul.

Ebből a kísérletből az következik, hogy a töltésvesztés 
oka nem lehet a у-sugárzás, mert a у-sugárzás a papíron 
szinte gyengítetlenül áthatol, -  hanem a levegő ionizálá- 
sát valami olyan sugárzásnak kellett okoznia, amit még 
egy papírlap is feltartóztat. Ez az cx-sugárzás.

a-RÉSZECSKÉK ÁTHATOLÁSA4

Mikroszkópi üveglemezre ragasszunk olyan papírt, 
amelyen négy lyukat ütöttünk. A lyukak nyílásába készít
sünk felvillanó ernyőt. Az első ernyőt hagyjuk szabadon. 
A másodikat fedjük le egyszeres, a következőt kétszeres, 
az utolsót pedig háromszoros sztaniollemezzel. Ezután 
borítsunk mind a négy ernyő fölé gázharisnya darabot, 
(10. ábra) és ezután egy újabb négy lyukú papírral borít
suk le, ragasszuk le az egészet. így tehát négy felvillanó 
ernyőnk van. Mindegyik ernyő felett ott van az a-része- 
ket sugárzó gázharisnya. Az első ernyőt szabadon érhetik 
az а -lövedékek. A második ernyőhöz 1 sztaniollemezen, 
a következő ernyőhöz két lemezen, az utolsóhoz pedig 
csak három lemezen áthatolva tudnak eljutni. Egy lemez 
vastagsága körülbelül egyszázad milliméter legyen.

Figyeljük meg egymás után az ernyőkön látható felvil
lanások számát. Azt vesszük észre, hogy minél vastagabb 
a sztaniolborítás, annál kevesebb felvillanást látunk az 
alatta levő ernyőn, a szabad ernyőn látható felvillanások 
mennyiségéhez képest. -  Tehát a sztaniolba jutott oc-ré-

5 A kísérlet első leírása 1948-ból való, a „Bevezetés a természettanba” 
című könyvben.
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10. ábra. Az alfa-részek áthatolnak a sztaniollapon.

szecskák közül egyesekkel valami történt, míg a többi baj 
nélkül átjutott a rétegen. -  Hogy ez a néhány valóban 
energiaveszteség nélkül jutott át, azt az a tény bizonyítja 
-  amire nyomatékosan fel kell hívni a tanulók figyelmét 
-, hogy a felvillanások közül néhány éppen olyan erős, 
mintha a lemez ott sem lenne.

A számítások azt mutatják, hogy 20-30 mikron vastag
ságú sztaniol esetén az а -részecske sok tízezer atomon 
repül át, míg a felvillanó ernyőhöz ér. Ezek a részek tehát 
úgy hatoltak át a sztaniol lemezen, hogy nem ütköznek 
atommagokba s így nem veszítettek energiájukból. A 
többi az ütközések miatt lemaradt.
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pal választjuk el (11. ábra). A papírlapnak a csőből ki
nyúló részét körülnyírással levágjuk, azután az egész 
csövet ragasztós papirossal tekerjük körül, hogy a két 
csőrész szilárdan együtt maradjon. Az 1 cm hosszú cső
rész nyílását megtöltjük gázharisnya-porral, azután papír
ral leragasztjuk a felső nyílást, hogy a por ki ne hulljon 
belőle. -  Készítsünk két ilyen egyforma csövet.

Szükséges 4-5 cm hosszú, vékony, belső nyílású 
(3-4 mm) vékony, belső nyílású (3-4 mm) nem mágne
sezhető anyagból (réz, ólom) készült cső. Levágunk belő
le 1 cm hosszú részt. A két csőrészt néhány írópapírlap



11. ábra. A gázharisnyaporból kiinduló elektronsugárzás kimutatása.

fek e te d é s

12. ábra. A mágneses térbe állított cső alatt kisebb mértékű a fényké
pezőlemez feketedése.

A csöveket helyezzük közvetlenül a fényképező le
mezre. A lemez és a cső között tehát ne legyen fekete 
papiros. Azután egy patkómágnest is helyezzünk a le
mezre, úgy, hogy az egyik cső a patkómágnes sarkai kö
zött, a mágneses erőtérben legyen, a másik cső pedig ne 
legyen mágneses térben, tehát együk a mágnes hajlatába 
(12. ábra). Ezt az összeállítást tegyük egy megfelelő 
nagyságú dobozba. Azután papirossal tömjük ki a do
bozt, hogy a mágnes és a csövek el ne csússzanak he
lyükről. Majd fekete szövettel csavarjuk körül a dobozt és 
tegyük el sötét helyre.

13- ábra. Azért gyengébb a mágneses térben a feketedés, mert a 
mágnes a sugárzás egy részét eltéríti.

Egy, vagy két hét múlva vegyük elő az összeállítást és 
hívjuk elő a lemezt. Azt vesszük észre, hogy a mágneses 
térbe helyezett cső alatt kisebb mértékű a feketedés, mint 
a másik cső alatt (12. ábra). Tehát a mágneses térben 
kevesebb sugárzás ért le a cső fenekére.

A papír az a-sugarakat nem bocsátja át. A y-sugár 
gyengítetlenül hatol át a papíron. -  A mágneses tér nem 
hat a y-sugárra. Ha tehát mindkét csőben csak a y-sugár 
haladt volna és hatott volna a cső fenekén a fényképező 
lemezre, akkor mindkét cső fenekén ugyanakkora mérté
kű feketedésnek kellett volna mutatkoznia. -  De a kísér
let azt mutatja, hogy a mágneses térben levő cső fenekén 
kisebb mértékű a feketedés.

Ebből az következik, hogy a csőben a y-sugárzáson 
kívül még egy olyan sugárzásnak is kellett haladnia, 
amelyet a mágneses tér eltérített (13 ábra). -  Ezért ez a 
sugár nem érhette a cső fenekét, tehát kisebb lett a fe
ketedés.

A kísérlet szerint tehát a gázharisnyából (általában az 
urán és a tórium tartalmú anyagok) az alfa- és a gamma- 
sugárzáson kívül még egy harmadik fajta sugárzás is in
dul ki, ez a sugárzás is hat a fényképező lemezre és a 
mágnes erősen eltéríti. Ezt a sugárzást ß-sugärzäsnak 
nevezzük.

A RADON KIMUTATÁSA4
1. Radongáz (222Rn) keletkezése. Kimutatása nagyon 
könnyen sikerül. Még a világítóóra-mutatóból elillanó és 
ugyancsak sugárzó radongázt is percek alatt kimutathat
juk. Felvillanó ernyőnk fölé egy kis zárt teret építünk, 
amelyben ott van az óramutató, de úgy, hogy a belőle 
kirepülő a-részek ne érhessék az ernyőt. Ha az ernyőn 
mégis látunk felvillanásokat, akkor ezt a mutatóból kijutó 
gázatomok okozhatják, hiszen a gázoknak az a tulajdon
ságuk, hogy betöltik a rendelkezésükre álló teret. Eljárá
sunk a következő:

Felvillanó ernyőnk környílása fölé téglalap alakú kivá
gással ellátott vastagabb papírt ragasztunk (14. ábra). Az 
így keletkezett papírfalu árokba fektetjük a világító óra
mutatót, oldalt a felvillanó ernyőtől. Egy újabb papírlap

pal az egészet leragasztjuk. -  így világító mutatónkat zárt 
térbe tettük úgy, hogy a belőle kiinduló oc-sugarak nem 
érhetik a felvillanó ernyőt.

Az így elkészített lemezt tegyük nagyítónkba. Az er
nyőn egyre szaporodó felvillanásokat figyelhetünk meg.

2. Új elemek keletkezése a radonból. Hagyjuk néhány 
óráig a papírkunyhóban az óramutatót. Azután vegyük le 
a papírfedőt is, meg az óramutatót is. Tegyük a lemezt 
nagyítónk alá. Felvillanásokat látunk még órák múlva is, 
jóllehet semmiféle sugárzó anyag sincsen az ernyő felett. 
De van az ernyőn! Azoknak az anyagoknak az atomjai 
vannak az ernyőn, amelyek az radonból rakódtak le.

Rövid idővel a mutató levétele után látható sűrű felvil
lanás legnagyobb része az ernyőre rakódott radon-ato-
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14. ábra. A radon kimutatása.

moktól származik. De ezek csakhamar felbomlanak és a 
származékelemek atomjai sugároznak tovább.

Figyelmeztetés. Ezekben a kísérletekben könnyen 
megsérül a világító óramutató, miközben az üveglemez
ről levesszük. Ezért nagyon óvatosan bánjunk vele. Vilá
gosságban helyezzük a lemezre és világosságban vegyük 
le róla.

Vigyázzunk, hogy nedvesség, ragasztóanyag hozzá ne 
érjen a világító festékéhez. A világító anyag könnyen ki
hull a mutató vázából.

3. A z aktív festékből elillanó radongázt és a radonból 
keletkező új elemeket kimutathatjuk anélkül is, hogy a 
világító mutatót az ernyőre kellene tenni.

Tegyük bele a mutatót apró üvegecskébe vagy üveg
csőbe. Az üvegtartályt záró dugóba szúrjunk bele egy 
gombostűt. A gombostű nyúljék az edény belsejébe 
(15. ábra). -  A mutatóból kiszálló radon betölti a zárt 
teret és rátelepik a gombostűre is. Ott a-részecske kibo
csátása közben új sugárzó atomokká alakulnak és ezek 
az új -  már nem gáztermészetű -  atomok rajta marad
nak a tűn.

1 napig maradjon a tű a csőben. Azután vegyük ki és 
vizsgáljuk meg, hogy radioaktív-e? Amint tudjuk, ez úgy 
történik, hogy a tűt felvillanó ernyőnk fölé erősítjük (16. 
ábra) egy szelet ragasztópapír segítségével. Felvillanáso
kat figyelhetünk meg. Tehát a tűre valóban sugárzó ato
mok telepedtek.

Ha a tanulók előtt az a kétség merülne fel, hogy nem a 
mutatóból kirepülő a-részek tették-e aktívvá a tűt, akkor 
lehet a kísérletet úgy módosítani, hogy a tű végére ra
gasztott papírkoronggal elárnyékoljuk a tűt a mutatótól, 
hogy az a-részek ne érjék a tűt. Ebben az esetben is 
éppen úgy mutatkoznak a felvillanások.

4. Kis üvegfiolába tegyük bele a világító óramutatót. 
A csőbe nyomkodott papírral zárjuk el a mutatót a cső 
többi részétől. A papíron át nem hatolhatnak a muta
tóból kilövellő a-részek. Megnedvesített ragasztópapír

15. ábra. A gombostűié új sugárzó elemek rakódnak le.

odadörzsölésével kenjük be finoman az üvegcső felső 
végének belső falát és hintsünk parányi cinkszulfidot rá.

Ezáltal felvillanó ernyőt készítettünk a cső belső fa
lának néhány négyzetmilliméternyi felületére, lásd a 17. 
ábrát.

Ha néhány óra múlva nagyítóval figyeljük az üveg
cső cinkszulfidos falát felvillanásokat veszünk észre. -  
A mutatóból kipárolgó és a csőterét betöltő radon-ato
mok bomlásakor kilövellő a-részek okozzák a felvilla
násokat.

Radon-atomok töltik be világító számlapú óránkon 
az óraüveg alatti teret is. Ezt is könnyű kimutatni. 
Vegyük le az óraüveget és a belső felére néhány négy
zet négyzetmilliméternyi felületen ragasszunk cinkszul- 
fidport.

Az így készült ernyő háta mögé pedig kis papírda
rabkákat (csak két végén ragasszuk le, hogy alája tud
janak szállani az radon atomjai). A papírdarabka elfogja 
a világító festékből kirepülő a-részeket. -  A cinkszul- 
fiddal bevont rész mégis nagyszámú felvillanást mutat a 
sötétben.

5. Vegyük le az óraüveget világító számlapú ébresztő
óránkról, vagy zsebóránkról. -  Hintsünk parányi cink- 
szulfidport a belső felületének néhány négyzetmilliméter
nyi felületére. (Nem kell odaragasztani.) -  A sötétben 
figyeljük ezt a helyet a föléje tartott nagyítóval. -  Nagy
számú felvillanást látunk, amelynek száma előbb percen
ként rohamosan fogy. Később naponként rohamos a 
fogyás.

Ugyanis az óraüveg belső falára rakódott radon-ato
mok és a belőlük keletkezett továbbsugárzó rövid életű 
radioaktív elemek lövellik tovább az a-részeket.

17. ábra. Az radon kimutatása.
16. ábra. A gombostűre telepedett új sugárzó anyagok megfigyelése.
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KUTASSUNK URÁN- ÉS TÓRIUM-TARTALMÚ ÁSVÁNYOK UTÁN

Tanulómikroszkópunkkal és a belehelyezett felvil
lanó ernyő segítségével egyetlen atomlövedék kirepülé
sét is megfigyelhetjük. Tehát nyugodtan mondhatjuk, 
hogy eszközünk igen érzékeny műszer, hiszen egyetlen 
sugárzó atomot is észrevesz. (Az a-részecske súlya 
0,000000000000000000000006 gramm, azaz ó-HT24 
gramm és mégis megfigyelhetjük!)

Ha cinkszulfid-ernyőnkre egészen közönséges anya
got helyezünk, például egy kis port, vagy kőmorzsát, 
agyagot, -  hosszabb megfigyelés után akkor is látunk 
felvillanást. Újabb vizsgálatok szerint ugyanis minden 
elem mindenütt jelen van. Jelen van az urán és a tórium 
is, meg a belőlük keletkező elemek is mindenütt, bár 
csak parányi mennyiségben. De amint láttuk, eszközünk 
még egyetlen atom jelenlétét is kimutatja szerencsés kö
rülmények között: ha a felbomlásakor keletkező a-löve- 
dék ernyőnket éri és felvillanást okoz (18. ábra).

A tanulómikroszkóp, vagy hozzá hasonló eszköz bizo
nyára több példányban lesz minden intézetben és a tanu
lók tulajdonában is. -  Az üveglemezen levő cinkszulfid- 
ernyő mindaddig használható, amíg csak le nem dörzsö- 
lődött róla a cinkszulfid. Akkor a környílást kitisztítjuk és 
újra ragasztunk bele felvillanóport.

Tehát minden faluban megvan az eszköz, hogy segít
ségével bármilyen kezünk ügyébe kerülő anyagról megál
lapíthassuk, hogy radioaktív-e. Gyűjtsük kirándulásunkon 
a kőzetdarabokat. Vegyünk mintát a homokgödrökből, 
agyaggödrökből, bányák anyagából és vizsgáljuk meg, 
hogy nem sugároznak-e átlagosnál nagyobb mértékben.

Az eljárás, amint látjuk, végtelenül egyszerű. A megvizs
gálandó anyagot egyszerűen felvillanó ernyőnkre helyez
zük. Ha lehet, törjük porrá és úgy fedjük be vele ernyőn
ket, mert így nagyobb lesz a sugárzó felület. Kődarabokból 
pedig morzsányi nagyságúakat helyezünk az ernyőre és 
utána papírszalaggal leragasztjuk, hogy le ne essék róla, ki 
ne hulljon az anyag az ernyő fölül. Aztán sötét helyre, a 
fiók mélyébe zárjuk lemezeinket. Sötétben elővesszük eze
ket, nagyítónk alá dugjuk és keressük a felvillanásokat.

Csak száraz anyagot tegyünk felvillanó ernyőnkre, 
mert a nedvesség tönkreteszi.

Ha a vizsgált anyag csak egy százalékban tartalmaz 
is uránt vagy tóriumot, akkor már percenként átlag 30 
felvillanást kell látnunk! Pedig ilyen anyaggal még nem 
is érdemes gyakorlatilag foglalkozni. A felhasználás 
szempontjából érdemes anyag 10-30 % urántartalmú. 
Például a jó szurokérc 40-60 % uránt tartalmaz.

18. ábra. Kutatás radioaktív anyagok után.

Láthatjuk, hogy még az 1 százalékos urán- vagy tóri
um-tartalom is egy perc alatt megállapítható.

Az egészen közönséges, az egészen átlagos anyag ne
gyedóránként ad egy felvillanást, ha ilyen anyaggal fed
jük le felvillanó-ernyőnket.

Ha tehát olyan anyagra bukkanunk, amely ennél sza
porább felvillanásokat okoz, akkor biztosak lehetünk, 
hogy az átlagosnál nagyobb sugárzóképességű anyagot 
találtunk.

Az ilyen finomabb vizsgálatok alkalmával számításba 
kell vennünk az ernyő önvillanását is. Ugyanis az üveg
lemez, a cinkszulfid, a papír, a ragasztóanyag, sőt az 
ernyő feletti levegő is tartalmaz parányi mennyiségben 
sugárzó atomokat. Ezek az ernyőn felvillanásokat okoz
nak akkor is, ha semmit sem teszünk az ernyő fölé.

Ha például egy, az udvaron levő agyagrakásból fel
emelt göröngyöt vizsgálunk és 10 perc alatt 4 felvillanást 
látunk, akkor ebből le kell vonni az ernyő önvillanásai
nak számát. Az önvillanások számát úgy tudjuk meg, 
hogy a vizsgálat előtt az ernyőt magát nézzük nagyítónk
kal 10-15 percig és figyeljük a felvillanások számát.

A rövid eső radon-atomokat mos ki a levegőből, a 
földre sodorja őket és ott maradnak a továbbsugárzó ter
mékek. Ezért például rövid eső után nagyobb a földfel
szín sugárzóképessége, mint eső előtt. -  Érdekes meg
vizsgálni a gyógyforrások száraz iszapját, a különféle 
növények hamuját, iskolai ásványtárunk egyes darabjait 
sugárzóképességükre nézve.

Ezideig csak tudományos intézetek drága és tudomá
nyos készültséget kívánó eszközökkel végeztek ilyen 
irányú gyér vizsgálatokat. Ha a tömegek kezében lesz az 
eszköz és a kirándulók, a tanulók, a természetjárók bele
kapcsolódnak ilyen kutatásokba, rövid idő alatt egész 
országok átvizsgálhatok és gazdaságilag is értékes ered
mények születhetnek.

A RADON FELEZÉSI IDEJE6

Tegyünk kis üvegfiolába egy világító óramutatót. A 
fiolát kapcsoljuk gumicsővel egy másik fiolához. A máso
dik fiola belső falának egy részére ragasszunk felvillanó
port. A két fiola közötti gumicsövet csőszorítóval szorít

6 Részlet a szerző ,A legújabb kor fizikája" -  Művelt Nép Könyvkiadó 
1951. -  című könyvéből.

suk össze, úgy hogy a mutatós csőből semmiféle gázmo
lekula ne juthasson át az üres csőbe (18. ábra.).

Hagyjuk a készüléket így pihenni 1 óráig. Ha ezután 
sötétben egy nagyítóval megfigyeljük az üres fiola felvil
lanó ernyőjét (felvillanóporral bekent oldalát), nem lá
tunk felvillanásokat. -  Távolítsuk el a szorítót a gumicső
ről. Néhány pillanat múlva egyre szaporodó felvillanáso-
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18. ábra. Ilyen egyszerűen mutatjuk ki, hogy önmagától világító óra
mutatónkból ugyancsak radioaktív radongáz száll ki. A jobboldali zárt 
üvegcső falára világitóport (cinkszulfidpor) ragasztunk. Ha a gumicsö
vet összenyomjuk, a felvillanások száma fogy.

atomsúly q  4 atomsúly 0  4
^ m C L ré sz  s '* O ir á s z

atomsúly 226 atomsúly 222 atomsúly 216

19. ábra. Miközben a sugárzó elem atomja egy alfa-részt kilök magá
ból, atomsúlya 4-gyel kevesebb lesz és a megmaradt atom egy új elem 
atomja. (A radont az ábrán -  az akkori mód szerint -  Em jelöli.)

kát figyelhetünk meg az üvegcső falán. -  Szorítsuk újra 
össze a csövet, a felvillanások száma fogy.

Ha a csőben egy világító óramutató, vagy gázharisnya 
van, akkora cső elzárása után 1 perc múlva felére fogy a 
felvillanások száma. Ha rádium volna benne, akkor a 
felvillanások száma csak 4 nap múlva csökkenne felére, 
mert ennyi a radon felezési ideje. Ha óramutató van a 
csőben, akkor a felvillanások száma először rohamosan 
fogy, utána napokig lassan csökken. Ez azt bizonyítja, 
hogy a világító óramutatón tórium is, rádium is van. (Ha 
valaki egy világító óramutatót adna nekünk azzal, hogy 
állapítsuk meg, mi van a világító festékbe keverve: tóri- 
um-e vagy rádium, de kikötné, hogy nem szabad a világí
tó anyaghoz nyúlnunk -  ezt a nagyon 
nehéznek látszó feladatot az előző 
eljárás alapján egyszerű kísérlettel 
meg tudjuk oldani.)

A kísérletünkben leírt jelenségnek 
az a magyarázata, hogy a cső megnyi
tásakor a baloldali edénykéből radio
aktív gázatomok áramlottak át a jobb
oldali edénykébe. A felvillanások pe
dig azt bizonyítják, hogy ez a gáz is 
a-részeket sugároz. A felvillanások 
számának csökkenése pedig arról tájé
koztat bennünket, milyen gyorsan 
fogynak a radongáz atomjai; ha tudni 
illik egy radon-atom kisugárzott egy 
a-részt, akkor többé már nem radon
gáz. A kísérlet tanúsága szerint a radon 
atomjainak fele négy nap alatt már 
nem él, nem sugárzik. A tórium ema- 
nációatomjainak fele pedig 1 perc alatt 
hal meg.

Minden radioaktív elem sugárzása 
idővel csökken. Mert ha például egy 
rádiumatom kisugároz egy alfa-részt, 
akkor a rádiumatomok száma eggyel 
fogy. -  Kiszámítható, hogy a rádium

ÖVEGES JÓZSEF: ATOMFIZIKAI KÍSÉRLETEK

atomok fele 1580 év alatt változik át más atommá az 
a-rész kisugárzása miatt. Azt mondjuk, hogy a rádium 
felezési ideje 1580 év.

Előbbi kísérleteink szerint a radon felezési ideje körül
belül 4 nap, a tórium-emanáció felezési ideje körülbelül 1 
perc. -  A felezési idő minden sugárzó elemre nézve más
más, azéit nagyon fontos, hogy ismerjük a sugárzó anya
gok felezési idejét. 1. táblázatunkban a radioaktív anya
gokra jellemző adatok között a felezési időt is megtalál
hatjuk.

Azt már tudjuk, hogy az uránból és a tóriumból héli
umgáz keletkezik. Ebben a kísérletben pedig azt láttuk, 
hogy a sugárzó anyagokból egy másik fajta elem: radon
gáz is keletkezik. Megfigyelhettük ennek a gáznak szüle
tését és halálát. (Keressük meg atomsúly-táblázatunkban 
a radont.)

Rutherford angol tudós a radonból annyit gyűjtött 
össze, hogy atomsúlyát meg tudja mérni. A gáz atomsú
lyát 222-nek találta. De a rádium atomsúlya 226. -  Most 
már világos a kettő közötti kapcsolat (19. ábra.).

A 226-os rádium 4 atomsúlyú a-részt sugároz ki. Ma
rad a 222 atomsúlyú radongáz. A gondolatmenetet kísér
letünk alapján Rutherford nélkül is tovább tudjuk folytat
ni. Kísérletünkben láttuk, hogy a radon szintén a-részt 
sugároz. Mivel az a-rész atomsúlya 4, ezért a radon atom
súlya 4-gyel csökken, az a-rész kisugárzása miatt. A ke
letkező új elem atomsúlya: 222-4 = 218. Ez az új elem 
már nem gáz, tehát benne marad a jobboldali edényben 
és ott kimutathatónak kell lennie.

Könnyen ki is mutathatjuk. Vegyük le jobboldali 
üvegedényünket a gumicsőről és fújjuk ki belőle az 
radont. Azután figyeljük az edénynek a világító festék
kel bevont oldalát. Felvillanásokat veszünk észre, pedig 
már nincsen radongáz az edényben. A felvillanások

1. táblázat

A sugárzó neve Atom
súly

Rend
szám

Mit
sugároz

Hatás 
táv. cm Felezési idő

Milyen elem 
keletkezik 

belőle

Rádium 226 88 a 3,2 1580 év radon
Radon 222 86 a 3,9 3,8 nap rádium A
Rádium A 218 84 a 4,8 3 perc rádium B
Rádium B 214 82 e - 26,8 perc rádium C

2. táblázat

A tó r iu m b ó l k e le tk e z ő  e le m e k  s o r o z a ta

A sugárzó neve Atom
súly

Rend
szám

Mit
sugároz

Hatás 
táv. cm Felezési idő

Milyen elem 
keletkezik 

belőle

Tórium 232 90 a 2,7 1,34-10“ év MsTh 1
Mezőtőr. 1 228 88 e 6,7 év MsTh 2
Mezőtőr. 2 228 89 e 5,95 óra Rath
Radiotór. 228 90 a 4 1,9 év ThX
Tórium X 224 88 a 4,3 3,64 nap Them.
T. emanáció 220 86 a 5 54,5 mp ThA
Tórium A 216 84 a 5,6 0,145 mp ThB
Tórium B 212 82 e 10,6 óra ThC

Tórium C 212 83 l a 4,7 60,5 perc f ThC’ (65%) 
\ ThC” (35%)

Tórium C 212 84 a 8 10~11 mp Ólom 208
Tórium C” 208 81 e 3,2 perc Ólom 208
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száma rohamosan fogy. Ez azt mutat
ja, hogy a radonból származó új 
elem, amely az edény falára rakódott 
le, szintén a-részt sugároz és rövid
életű.

Ezt az új elemet sikerült meghatá
rozni. Atomsúlya 4-gyel kisebb a ra
don atomsúlyánál, azaz 222-4 = 218. 
Felezési ideje 3 perc. Neve: rádium A.

A 218 atomsúlyú rádium A megint 
a-részt sugároz. így egy további
4-gyel kisebb atomsúlyú új elem ke
letkezik. Ez az elem a rádium B, atom
súlya 218-4 = 214. A rádium B me
gint sugárzó, csakhogy nem a-részt 
sugároz, hanem csupán elektront.

Foglaljuk össze a nyomon követett 
átalakulásokat az 1. táblázatban.

De az átalakulások sora itt még 
nem áll meg, hanem tovább folyik. A 
sorozat többi tagját a 2. és 3■ táblá
zatban megtalálhatjuk.

3. táblázat
Az uránból keletkező sugárzó elem ek

A rádium sorozat

Az elem neve Atom
súly

Rend
szám

Mit
sugároz

Hatás 
táv. cm Felezési idő

Ez az elem 
keletkezik 

belőle

Urán 238 92 a 2,5 4560 millió év UX1
Urán XI 234 90 e 24,5 nap r UX2 (99,65 %) 

1 UZ (0,35 %)
Urán X2 234 91 e 1,14 perc UII
Urán Z 234 91 e 6,7 óra UII
Urán II 234 92 a 2,9 270000 év Io
Ionium 230 88 a 3 76 000 év Ra
Rádium 226 88 a 3,2 1580 év Rn
Radon 222 86 a 3,9 3,8 nap RaA
Rádium A 218 84 a 4,5 3 perc RaB
Rádium B 214 82 e 26,8 perc RaC
Rádium C 214 83 rl a 3,6 19,7 perc r RaC’ (99,96%) 

l RaC” (0,04 %)
Rádium C 214 84 a 6,9 1,4 T0“1 mp RaD
Rádium C” 210 81 e 1,32 perc RaD
Rádium D 210 82 e 25 év RaE
Rádium E 210 83 e 5 nap Po
Polonium 210 84 a 3,7 136 nap Ólom 206

A TORON FELEZÉSI IDEJE4
A sugárzó atomok száma egyre fogy. Utaljunk arra a 

mindennapi tapasztalatra, hogy a régibb világító óramu
tatók kevésbé fénylenek, mint az újak, mert az a-részeket 
sugárzó atomok egy része már felbomlott. Az aktív világí
tó festékben levő mezotórium (228Ra) atomjainak fele 7 év 
alatt bomlik fel.

De kísérletekkel is kimutathatjuk az atomok fogyását. 
Erre a célra nem alkalmas sem az urán, sem a tórium, 
mert millió évekig kellene várni, amíg a gázharisnya által 
okozott felvillanások átlagos számában csökkenést ven
nénk észre. Rövidebb felezési idejű anyagokat kell fel
használni és eljárásunknak egyszerűnek kell lennie.

1. Cinkszulfid-ernyőnk fölé tegyünk egy aktív festékes 
világító-óramutatót. Az óramutatót fedjük be papírral és 
jól ragasszuk le a papír szélét. Tegyük az ernyőt nagyí
tónkba. Felvillanásokat látunk rajta. -Jóllehet, az óramu
tató ráhelyezése előtt nem mutatott villanásokat. Az óra
mutató nem ért hozzá az ernyőnkhöz, tehát nem dörzsö- 
lődhetett róla semmiféle sugárzóanyag az ernyőre.

Számláljuk meg például az egy perc alatt mutatkozó 
felvillanások számát. -  1 óra múlva újra számláljuk meg 
az 1 perc alatt mutatkozó felvillanások számát. -  2 óra 
múlva is. Egyre kevesebbet találunk. Ha pedig 24 óra 
múlva megismételjük a felvillanások megszámolását, 
csak elvétve találunk villanást. Például egy kísérletünk
ben az óramutató levétele után közvetlenül másodper
cenként több villanást mutatott az ernyő. 24 óra múlva 
percenként 8 volt a villanások száma. Újabb 24 óra múlva 
pedig percenként 3 felvillanást lehetett csak látni. Tehát 
az előző nap az ernyőre rakódott sugárzó atomok már 
nagyobbrészt felbomlottak.

Ilyen módon órák alatt ki lehet mutatni az atomok 
számának fogyását és közelítőleg a felezési időt is meg 
lehet mérni. Megjegyezzük, hogy sokféle sugárzó anyag

van a mérés alatt felvillanó ernyőnkön különböző felezé
si időkkel, nem egységes anyag.

A sötétben úgy mérjük az időt, hogy egy világító 
számlapú órát (ébresztőórát) teszünk mellénk. Ha a perc
mutató helyzetét megjegyezzük megfigyelésünk kezde
tén, láthatjuk, hogy hány perc telt el, mialatt a felvillaná
sokat számláltuk.

2. A tűs kísérlet. Igen jól megfigyelhetjük a felvillaná
sok számának elég gyors csökkenését akkor, ha 15. és 
16. ábrán mutatott kísérlet szerint aktivált tűt teszünk 
felvillanó-ernyőnk fölé és a tőle származó felvillanáso
kat figyeljük óránként. -  A tűre rakódott tórium-emaná- 
ciógáz (toron) atomjainak (felezési ideje 55 másodperc) 
kimúltával tórium B (2l2Pb) atomok keletkeznek (felezé
si idő 11 óra). Tehát aktivált tűnkön mintegy 11 óra 
múlva várhatjuk azt, hogy a felvillanások száma a felére 
csökkenjen.

Ha sikerülne a tűről letörölni a tórium B atomokat és 
elérni azt, hogy csak a belőlük származó és a-részeket 
sugárzó, tehát a felvillanásokat okozó tórium C (2l2Bi) 
atomok maradjanak a tűn, akkor a felvillanások száma 
már egy óra alatt a felére csökkennék, mert a tórium C 
atomok felezési ideje 60 perc.

A tórium B atomokat valóban eltávolíthatjuk a tűről a 
következőképpen:

3. Az előbb leírt módon aktivált tűt gázlángban izzít
suk fel fehér izzásig, 1100 fokra. Ezen a hőmérsékleten a 
Th B atomok leolvadnak a tűről és csak a Th C atomok 
maradnak rajta. Számláljuk meg az 1 perc alatt jelentkező 
felvillanásokat. -  1 óra múlva ismételjük meg a számlá
lást. Körülbelül csak fele annyi felvillanást látunk, mint 1 
órával előbb.

íme, így lehet egyszerű eszközökkel még az óramuta
tón levő parányi aktív anyagból elpárolgó radongázból
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(220Rn) keletkező néhány atomnyi új elemet is kimutatni, 
sőt megmérni felezési idejüket.

Ezekben a kísérletekben, bármilyen gondosan végez
zük is megfigyeléseinket, nem fogjuk a felezési időre 
nézve a tudományos értékeket megkapni. Ennek oka 
az, hogy a mezotórium mellett midig található rádium 
is. (A mezotórium 1 és a rádiumizotópok.) A rádiumból 
keletkező radon felezési ideje 4 nap, a mezotóriumból 
keletkező torongázé pedig csak 54 másodperc. Amikor 
tehát már régen átalakultak, a mezotóriumból fejlődött 
és többségben levő toron-gázatomok, akkor a rádi
umból keletkezett radongáz atomjainak számában még 
alig állott be változás. Ezért az atomok számának fo
gyása sokkal lassúbb, mintha csupán mezotórium lenne 
jelen és a reméltnél hosszabb felezési időket kapunk 
eredményül.

■2. Ha polónium-preparátumunk van, akkor nem egy 
napot, hanem heteket kíván a sugárzó atomok száma fo 
gyásának megfigyelése. De a polonium előnye az, hogy 
egységes anyagunk van, nem keletkeznek belőle új su
gárzó anyagok és nem keverednek össze felvillanásaik az 
eredeti anyagtól származó felvillanásokkal.

Apró papírdarabkát gyöngéden a polónium-prepará- 
tumhoz érintünk. Ezáltal jó néhány ezer polónium-atom 
dörzsölődött a papírra. A papírt most felvillanó-ernyőnk 
fölé ragasztjuk és megszámláljuk az egy perc alatt látható 
felvillanásokat. (Ha túlságosan sok a felvillanás, akkor 
részekre vágjuk a papírt és kisebb szeletjét ragasztjuk az 
ernyő fölé.) -  Hetek múlva megismételjük a felvillanások 
számlálását. Egyre csökkenő számokat találunk. Ha felje
gyezzük eredményeinket és grafikonban feltüntetjük, 
elég jól leolvashatjuk a felezési időt (136 nap).

A KOZMIKUS SUGÁRZÁS KIMUTATÁSA6
Kössünk össze a dróttal egy megtöltött elektroszkópot. 

Töltsük meg a fémhengert ellenkező elektromossággal. 
Ha elegendő nagy lesz az elektromosság feszültsége, 
akkor szikra ugrik át a henger fala meg a drót között és 
az elektroszkóp lemezei összeesnek.

A henger és a drót közötti feszültségkülönbség ne le
gyen akkora, hogy szikra ugorjék át. Az elektroszkóp 
lemezei szétágaznak. Ha most valamiféle sugárzás jut 
be a cső belsejébe, akkor pillanatnyilag vezetővé lesz a 
levegő a drót meg a henger fala között és elektromos 
kisülés következik -  az elektroszkóp lemezei összees
nek (20. ábra). A készüléket úgy kapcsolják, hogy az 
elektroszkóp a kisülés után azonnal újra feltöltődik és 
az eszköz készen áll egy újabb sugárrészecske érkezé
sének jelzésére.

A sugárzás okozta áramlökésekkel bármilyen jelző
szerkezetet működtethetünk. Leggyakrabban egy telefon- 
beszélgetést számláló szerkezetet kapcsolnak össze vele. 
így az eszköz önműködően számlálja a beléje jutó sugár
részecskék számát. Ez az eszköz jelzi például a beléje 
jutó a-részeket, az elektronokat és a y-sugárkvantumo- 
kat, általában mindazokat a sugarakat, amelyek vezetővé 
teszik a levegőt (ionizálják).

20. ábra. A számlálócső. A fémhenger és a közepén szigeteken végig
húzódó drót között körülbelül 2000 volt feszültségkülönbség van. Ha 
sugárzás jut be a csőbe, kisülés következik be a drót és a henger fala 
között, ezt az elektroszkóp jelzi.

Ha a számlálócsövet olyan vastag ólomlemezzel 
vesszük körül, hogy a radioaktív sugárzás át ne hatol
hasson rajta, akkor csak a kozmikus sugarak hatására 
működik.

De sokkal használhatóbb és érdekesebb módon is el
érhetjük, hogy a cső csupán a kozmikus részecskéket 
számlálja. Helyezzünk két csövet egymás fölé.

A két csövet úgy lehet összekapcsolni, hogy a számlá
lószerkezet csak akkor kezd működni, ha egy sugár 
mindkét csövet egymásután átszeli; ha csak az egyiket 
szeli át, akkor a szerkezet nem működik. Ilyenformán a 
készüléket csak a radioaktív sugaraknál nagyobb áthato
ló képességű, mind a két csövön áthaladó kozmikus ré
szecskék működtetik (21. ábra).

így kirekesztettük a radioaktív sugarak hatását. Ha a 
két cső tengelye egymással párhuzamos és a második 
cső az elsőn átmenő függőleges síkban van, akkor a 
föld színére függőlegesen beeső kozmikus sugárrésze
ket lehet megszámolni. Ha pedig a két cső vízszintes 
síkban van, akkor csak a vízszintesen beeső részek hoz
zák azokat működésbe. Ily módon összehasonlíthatjuk 
a más-más irányéi égtájakról érkező kozmikus sugarak 
számát.

21. ábra. A kozmikus sugarakat számláló szerkezet csak akkor műkö
dik, ha a kozmikus sugár egyszerre mindkét számlálócsövet átszeli. így 
megállapíthatjuk a különböző égtájakról érkező kozmikus sugarak 
számát.

/
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WILSON-KÖDKAMRA ATOMFIZIKAI KÍSÉRLETEKHEZ4
A radioaktivitással kapcsolatban a radioaktív anyagok 

alfa-sugárzását jól bemutathatjuk az alábbi, házi összeállí
tású Wilson-ködkamrával (22. ábra).

A tulajdonképpeni ködkamra a b üvegedény (1-1,3 dl 
térfogattal), mely az i légszivattyúval van összeköttetés
ben. E légszivattyú egy közönséges kerékpár-pumpából 
oly módon készíthető, hogy a j  dugattyú bőrkorongját 
megfordítva erősítjük a dugattyú-rúdra. Ekkor a du- 
gattyú-rúd kihúzásakor szív.

Az i légszivattyú gumivezetéket az e gumiszorítóba 
szorított h üvegcsőnek a végére húzzuk. Az e gumidugót 
nagyítva az ábrán láthatjuk. Itt c az előbb említett üveg
cső. A gumidugót két helyen gombostűvel átszúrjuk, és a 
nyílásokba a rajzon látható vezetékeket fűzzük. Ezek 
egyike az alsó ábrán b, a felső ábrán d, a kamra aljában 
lévő tiszta vízbe merül, a másik pedig a radioaktív anya
got tartó vastagabb a fémrúdra van csavarva. A dugóról 
kivezetett drótok a z f é s g  szegekhez kapcsolódnak.

A kamrául szolgáló üvegedényt rugalmas kemény vas
vagy rézdrótból hajlítgatott szorítok tartják. (22. ábra B.)

A radioaktív anyag a 22. ábra A rajzán c-vel jelölt vas
tagabb drótra kerül.

Radioaktív anyagul jól felhasználható uránszurokérc- 
por (ha hozzá tudunk jutni). Ezt úgy visszük rá a c rúd
ra, hogy annak végét néhány cm-es hosszúságban vala
milyen ragasztóval bekenjük és az uránszurokérc-porba 
hengergetjük. Használható e célra a világító óraszámla
pok radioaktív-anyagot tartalmazó festékanyaga is, -  
legegyszerűbben úgy, hogy például ilyen anyagot tartal
mazó óramutatót erősítünk rá a felső ábra c-vel jelölt 
drótjára.

De a könnyű megszerezhetőség miatt legjobban ajánl
ható az, ha gázharisnya darabkát alkalmazunk sugárzó 
anyagul. A c rúd végére a 23- bal ábra szerint húzzunk 
rá egy gumidugóról lemetszett gumikorongot. A gumiko
rong mindkét oldalára ragasszunk előzőleg új, ki nem 
izzított gázharisnyából kimetszett darabot.

22. ábra. Ködkamra készítése.

Még jobb megoldás az, (mert nagyobb felület sugároz), 
ha a c drótra vékony drótból hengeres vázat erősítünk és 
ezt papírral borítjuk be (23. jobboldali ábra) és ennek a 
papírhengernek a felületére ragasztjuk a gázharisnyát.

Ragasztószerül jó, ha nedvességálló ragasztót, például 
kerékpár-gumiragasztót alkalmazunk. De várjuk meg, 
míg annyira elveszti folyékonyságát, hogy a gázharisnya
darab nem merül el benne, mert ha ragasztószer kerül a 
gázharisnya külső felületére, ezeken a helyeken az alfa
részek nem tudnak áttörni.

A ködkamra működéséhez szükséges, hogy az / é s  g 
drótkivezetésekre (22. ábra) 110 vagy 220 voltos egyen
áramot kapcsoljunk. (Legegyszerűbben a hálózatról, ha 
ilyen van.) De megfelel e célra 70-90-120 voltos rádió 
száraz-anódtelep is. Ha váltakozó áram áll rendelkezésre, 
ezt egyenirányítanunk kell. Bármilyen egyenirányítási 
mód megfelel. A 22. ábra alsó jobb sarkában egy régi 
fajta közönséges rádiócsővel (trióda) történő egyenirá- 
nyítást mutatunk be. A rács és anód össze vannak kötve 
az e izzító áramforrás, -  a szerint, hogy milyen típusú a 
cső, -  egy-két zseblámpa-elem is lehet. A ködkamra /é s  
g kivezetéseit az egyenirányító a és b kivezetéseihez kap
csoljuk, míg a c és d kivezetések a fali csatlakozáshoz 
(konnektor) kapcsolódnak.

A ködkamra valójában nem fogyaszt áramot, az áram
forrás csupán elektromos teret létesít a kamrában, azért, 
hogy ezzel a kamra terét az ionoktól megtisztítsa. A köd
kamra működtetésekor az egyen-feszültség állandóan 
bekapcsolva tartandó.

A ködkamrához külön fényforrásra nincs szükség, 
nappali világításnál, az ablak közelében jól megfigyelhe
tők a ködfonalak, ha a feketére festett a lap (22. A/a. 
ábra) az ablak felől áll, és a nyíl irányában nézzük a köd
kamrát. (Ekkor felülről, ferde irányban megvilágítva, de 
sötét háttér előtt látjuk a ködkamrát.)

Működésbe-hozatala úgy történik, hogy miközben a 
ködkamra terét figyeljük, kirántjuk a légszivattyú du
gattyúját. Minden ritkításra óramutató használata esetén 
néhány hosszabb, rövidebb ködfonál megjelenik, mutatva 
a radioaktív anyagból kirepülő a-részecskék (hélium
atommagok) pályáit. Minden ritkítás után várjunk 10-20 
másodpercig, hogy a kamra levegője nyugalomba jöjjön. 
(A 22. A. ábrán a ködfonalakat az / vonalak érzékeltetik.)

Ha a ködkamrába, a radioaktív anyagtól 1/2-1 cm tá
volságba néhány cm2 nagyságú alumínium-papírdarabkát 
erősítünk fel, néhány ködfonalnál észrevehető, hogy az 
az alumínium-lemezen túl is folytatódik, ami azt jelenti, 
hogy az a-részecske nagy sebessége és így nagy energiá
ja következtében át tudta ütni az alumíniumlapot. (Mint
egy 40-50000 atomrétegen haladt át.)

23- ábra. A sugárzó gázharisnyát vagy a gumikorong (parafakorong) 
két oldalára ragasztjuk, vagy vékony drótvázra borított papírhenger 
felületére.
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HULLÁMOPTIKAI KÍSÉRLETEK Öveges József

A FÉNY HULLÁMHOSSZÁNAK MEGHATÁROZÁSA1
Tartsunk közvetlenül a szemünk elé egy 2-5 centimé

ter hosszú olyan madártollat, amelyen jól keresztüllátunk 
(1. ábra). Ennek felső részén át nézzünk a 2.a ábrán 
látható (napsugárral vagy izzólámpával) erősen megvilá
gított papírcsíkra, 30-50 centiméter távolságból. Azt ta
pasztaljuk, hogy a fehér papírcsíkkal párhuzamosan ibo- 
lyaszínű, kék, zöld, narancs és vörös sávok jelennek meg 
(2.b ábra). A fehér papírcsíkra e merőlegesen álló, fél 
centiméterekre beosztott másik papírcsíkról leolvashat
juk, hogy e szivárványszínű sávok milyen távolságban 
vannak a középső papírcsík szélétől.

Helyettesítsük be ezeket az adatokat a képletbe: 
az ibolyaszínű fény hullámhossza

= ---------  = --------  = 0,4 ezredmilliméter.
500 25 000

c) Hogy az eredményeinket össze tudjuk hasonlítani a 
valósággal, a következő táblázatban megtaláljuk azt, 
hogy a különböző színek hullámhossza milyen határok 
között van.

így mérjük meg a színek hullámhosszát

Figyeljük meg pontosan azt, hogy a színképben vala
melyik színes sáv (például a vörös) hány milliméterre van 
a fehér papírcsík szélétől (a 2.b ábrán „d” távolság). Egy 
centiméterszalaggal pedig mérjük meg azt, hogy milyen 
távolságban tartjuk a nézett papírcsíkot a szemünk előtt 
levő madártolltól (jelöljük ezt a távolságot „t” betűvel). 
Ezen a két adaton kívül tudnunk kell még azt, hogy a 
madártollon levő keskeny nyílások (rés) milyen távol 
vannak egymástól. Egyelőre fogadjuk el, hogy a mintegy 
1,5 centiméter hosszú gerletolion két keskeny nyílás egy
mástól való távolságát egyötvened milliméternek tekint
hetjük. Tehát kísérletünkben a réstávolság: r= 1/50 milli
méter. Ha ezeket az adatokat ismerjük, a kísérletünkben 
megfigyelt bármelyik szín hullámhosszát a következő 
összefüggés alapján számíthatjuk ki:

hullámhossz =

a színes sáv távolsága a csíktól ■ réstávolság 
a keskeny papírcsík távolsága a tolitól

Röviden, képletben:

cl * Vhullámhossz = ----- .
t

Egy kísérletben ezeket az adatokat mértem: 
a) a vörös színre: a vörös sáv távolsága a fehér csíktól 17 
milliméter, a papírlap távolsága a madártolltól 500 milli
méter, a gerletollon a réstávolság 1/50 milliméter.

Helyettesítsük be ezeket az adatokat a képletbe, és így 
a vörös szín hullámhossza

= ---------  = --------  = 0,68 ezredmilliméter;
500 25 000

b) az ibolyaszínre: az ibolyaszínű sáv távolsága a fehér 
csíktól 10 milliméter, a papírlap távolsága a madártolltól 
500 milliméter, a gerletollon a réstávolság 1/50 milliméter.

1 Megjelent az Élet és Tudományban 1972. augusztus 4-én.

A fény színeinek hullám hossza czredm illim éterben  
(m ikrom éterben)

vörös 0,75-0,64
piros 0,64-0,62
narancs 0,62-0,59
sárga 0,59-0,56
sárgászöld 0,56-0,51
kékeszöld 0,51-0,47
kék 0,47-0,45
sötétkék 0,45-0,40
ibolya 0,42-0,40

1. ábra. Ezzel az egyszerű kísérlettel a szivárvány színeire bontjuk a 
fehér fényt, és 10 százalékosnál kisebb hibával megmérhetjük bármi
lyen színű fénynek a hullámhosszát.

2. ábra. (A) Ezt nézzük 30-50 centiméter távolságból a jól átlátszó, 
helyesen tartott madártollon keresztül.,, és ezt látjuk (B).

sárga--,r —z ö l d - s á r g a

vörös-ij ;|i— ibolya -i ■ 'r- vörös
•!i

4 mm szálét 
fehér 

papírcsík

fekete
papír

n

' 1 1 1 1 1 1 I ' 1 ' ' i " ' 1 1 ’

félcentiméterekre \  
beosztott fehér papírcsík

vörö*
fövő

ibolyaszín 
sága (d)
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Madártollal végzett kísérletünk eredményével nagyon 
meg lehetünk elégedve, ha a különböző színű fények 
hullámhosszára kapott érték a táblázatban található hatá
rok közé esik. Például az a) mérésünkben a vörösre ka
pott 0,68 ezredmilliméter valóban a táblázatban a vörösre 
megadott 0,75-0,64 ezredmilliméteres határok között 
van. Ugyanígy a b) kísérletünkben az ibolyára kapott 0,4 
ezredmilliméter a táblázatnak az ibolyaszínre közölt 
0,42-0,40 ezredmilliméteres határok közé esik.

Kísérleteinkkel olyan értéket kapunk a fény hullám
hosszára nézve, hogy az eredmény hibája kisebb, mint 10 
százalék. Tudományos mérésekben az eredmény hat-hét 
számjegyig pontos. Például a kadmium nevű kémiai 
elem színképében megjelenő vörös fény hullámhossza (1 
atmoszféra nyomáson és 15 C-fok hőmérsékleten, száraz 
levegőben):

0,64384696 ezredmilliméter.
Az utolsó számjegy már bizonytalan.
Meglepődünk, ha ennek a tudományos eredménynek 

a pontosságát szemléletesen gondoljuk át. Képzeljük, 
hogy Budapesten is, Szegeden is a földbe tűztünk egy- 
egy tűt. Mérjük meg a két tű hegyének távolságát akkora 
pontossággal, mint amekkora pontossággal a fenti ada
tunk közli a kadmium vörös vonalának hullámhosszát. 
Akkor Budapest és Szeged (körülbelül 190 kilométeres) 
távolságát 5 centiméternél kisebb hibával kellene meg
mérnünk.

A fény rezgésszáma otthoni kísérletünk alapján

Mindenfajta hullámmozgásra érvényes az, hogy a 

terjedési sebesség = hullámhosszx rezgésszám, 

ebből a

rezgésszám = terjedési sebesség 
hullámhossz

A légüres térben (és gyakorlatilag a levegőben is) min
denfajta szinű fénysugár terjedési sebessége ugyanakko
ra: 300 000 kilométer = 300 millió méter = 300 ezermillió 
milliméter másodpercenként.

A vörös fény  hullámhossza mérésünk szerint 0,68 ez
redmilliméter.

Ezért a vörös fény rezgésszáma =

300 000 000 000 milliméter billió
0,000 68 milliméter

rezgés másodpercenként.
Az ibolyaszínű fény hullámhosszát 0,4 ezredmillimé- 

ternek mértük. Ezért az ibolyafény rezgésszáma =

300 000 000 000 milliméter = billió 
0,000 4 milliméter

rezgés másodpercenként.
A látható fény rezgésszáma kereken a 400 billiótól 

(vörös) a 800 billióig (ibolya) terjed.
Valóban szép eredmények ezek, noha csak egy kis 

madártoll révén jutottunk hozzájuk. Most már az is érde
kel bennünket, hogy hol vannak a madártollon a fényel
hajlást okozó keskeny rések.

3 ábra. A madártollnak azon a részén nézzünk keresztül, ahol a tolisu
garak a legszabályosabban helyezkednek el. A jól bevált tollakat fogjuk 
két mikroszkópi tárgylemez közé.

o tolUuqorok köze
V* • Vi

ojtaciok Itöz*
ViQ - ’Ao mm

4. ábra. A tolisugarak között vannak a csak nagyítóval látható kacsok. 
A kacsok közötti nyílásokon áthaladó fény elhajlik. Az elhajlott fénysu
garak találkozásának következménye a színek megjelenése.

Ha rátekintünk a madártollra, azonnal feltűnik, hogy 
a tollzászlót (3. ábra) sűrűn egymás mellé sorakozó 
tolisugarak alkotják, és közöttük keskeny nyílások, ré
sek vannak.

Ezek okozzák a színekre bomlást? Könnyű bebizonyí
tani, hogy nem ezek okozzák! Ha nagyítóval nézzük a tol
lat, megállapíthatjuk, hogy 1 milliméter távolságon négy-öt 
-  tollsugarakkal határolt -  rés van. Tehát a rések távolsága 
egymástól egynegyed-egyötöd milliméter. Márpedig a mé
rőkísérletünk számára megadott (és helyes eredményű) 
réstávolság egyötvened milliméter volt, azaz tízszer kisebb, 
mint a tolisugár réseké. A madártollon tehát egymáshoz tíz
szer közelebb eső réseknek is kell lenniük, mint a szabad 
szemmel jól látható tolisugarak közötti rések.

Valóban, már négyszeres nagyítóval is látjuk, hogy a 
tolisugarak között igen vékony, párhuzamos szálacskák -  
az úgynevezett kacsok- feszülnek (4. ábra).

Milyen messze vannak egymástól ezek a kacsok alkot
ta rések?

Százszoros nagyításban néztem egyik szememmel az 
1,5 centiméter zászlóhosszú gerlicetollat. A másik sze
memmel pedig egy centiméterskálát néztem. Azt láttam, 
hogy a százszorosán nagyított képen 6 darab keskeny rés 
jutott a szabad szemmel nézett centiméterskála 12 milli- 
méternyi hosszára (5. ábra). Ezért a rések egymástól való 
távolsága 12 milliméter: 6 = 2 milliméter a százszoros 
nagyításban. A valóságos réstávolság ennek századrésze, 
azaz 0,02 = 1/50 milliméter. Ezt az adatot használtuk rés
távolságként kísérletünkben. Mint említettük, ezt a réstá
volságot 1,5 cm hosszú zászlójú tollon mértem. A toll alsó 
része még pihés volt, a tolisugarak csupán az 1,5 centi
méternyi felső részen voltak kifejlődve. Egy másik, alul 
még pihés, 1 cm zászlóhosszú gerlicetollon a réstávolság
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5. ábra. Az egyik szemünkkel százszoros nagyításban látjuk a kacsok 
közötti réseket. A másik szemünkkel szabadon látjuk a centiméterská
lát. így megállapíthatjuk a rések egymástól való távolságát.

6. ábra. Az üveglemezek közé fogott madártoll rácsállandóját írjuk oda, 
és okvetlenül jelöljük meg a tolinak azt a részét, amelyre a rácsállandó 
vonatkozik.

1/60 milliméter volt. Az ilyen rövid madártollak adják a 
legjobb eredményeket. Cikkünk végén majd megmutat
juk, hogy mikroszkóp nélkül hogyan állapítható meg egy 
alkalmas tollon két résnek egymástól való (szabad szem
mel láthatatlan) távolsága.

A madártoll és a fénytani rács
Kísérleteinkből meggyőződhettünk róla, mennyire 

fontos a fényhullámhosszokra vonatkozó mérésekben az, 
hogy pontosan ismerjük a rések egymástól való távolsá
gát, és hogy a rések a lehető legnagyobb szabályossággal 
helyezkedjenek el egymás mellett. A tudományos méré
sekre alkalmas réseket úgy állítják elő, hogy finom gyé
mántcsúccsal párhuzamos vonalakat karcolnak egy üveg
lapra -  nagyon sűrűn egymás mellé.

Ez a fénytani (optikai) rács. A karcolt helyeken nem 
halad át a fény, de áthalad a közöttük levő, karcolatlan, 
keskeny réseken.

Közönségesek az olyan optikai rácsok, amelyeken 
milliméterenként 1000 karcolás is van. Az ilyen rácson 
két átlátszó rés távolsága egymástól egy ezred milliméter. 
Ezt réstávolságnak, rácsállandónak nevezzük. A mi gerli- 
cetollunk rácsállandója egyötvened milliméter, és 50 cen
timéter távolságból mintegy 8 milliméter széles színképet 
alkotott. Ha a milliméterenként 1000 karcolású, tehát 50- 
szer kisebb rácsállandójú rácsot használnánk, körülbelül 
50-szer szélesebb, 50-szer 8 milliméter, azaz 40 centimé
ter szélességű színképet látnánk. így ugyanazon a színen 
(például a sárgán) belül is sokféle szín árnyalatnak meg
felelő hullámhosszot számíthatnánk ki.

Az optikai ráccsal létrehozott rácsszínképet normál
színképnek nevezzük. A fény hullámhosszának mérésére 
kizárólag rácsokat használunk.

Az első optikai rácsot Fraunhofer készítette az 1820-as 
évek elején. Osztógépe milliméterenként 302 vonalat 
karcolt. A magyar Jedlik Ányos 1843-ban kezdte el osztó
gépe szerkesztését. Ez a gép tíz év múlva teljesen auto
matikusan működött. Jedlik saját készítésű villanymotorja 
hajtotta. Osztógépére -  mint egyetemi tanár -  a saját zse
béből 4043 akkori forintot költött tizenhét év alatt; ez 
mintegy négyévi fizetése volt. Csak gyémántporra (ebből 
válogatta a karcoló csúcsot) 300 forintot áldozott.

A tudományos mérésekre alkalmas, pontos optikai 
rács féltett kincse a laboratóriumoknak, és nagyon drága. 
Másolataik olcsóbbak.

Mérjük meg mi magunk a madártoll rácsállandóját
Tegyük fel, hogy olyan madártollat találunk, amelyen 

keresztül nézve nagyon jól megjelennek a szivárványszínű 
sávok (2.b ábra). Szeretnénk tudni a toll rácsállandójának 
értékét. Alábbi példánk mutatja az egyszerű eljárást.

Példa. Egy kísérletben a vörös színű sáv legszélső 
része a fehér csíktól 12 milliméternyire volt, amikor a 
fekete papírlapon levő centiméterskálát 30 centiméternyi
re tartottuk a madártolltól. (A szín hullámhosszát a közölt 
táblázatból vesszük.)

Tehát kísérletünkben:
a legszélső vörös szín hullámhossza 0,75/1000 milliméter, 
távolsága a fehér csíktól (d) 12 milliméter, 
a fehér papírcsík távolsága (í) 300 milliméter, 
ismeretlen a réstávolság (r); ki kell számítanunk.
A már ismeretes alapképletünkből indulunk ki. Eszerint:

d  ■ va hullámhossz = ----- .
t

Fejezzük ki ebből az egyelőre ismeretlen réstávolsá
got:

hullámhossz • tr = ---------- -—— .
d

Helyettesítsük be a kísérletben kapott adatokat:

- ,  - , - 1000 225restavolsag = -------------  = -------- .
12 12 000

Osszuk el a számlálót is, a nevezőt is 225-tel, akkor a 
réstávolság:

= J _
53'

Ezen a tollon tehát 1 milliméteren 53 rés van. Fogjuk a 
tollat a mikroszkópi tárgylemezek közé. írjuk rá a rácsál
landót (6. ábra). Feltétlenül jelöljük meg az átnézés he
lyét is (az ábrán a nyíl), mert ha a tollat fel-alá mozgatjuk 
a szemünk előtt, észrevesszük, hogy a színes sávok távol
sága változik. Ez annak a jele, hogy a toll más-más he
lyén változik a rácsállandó értéke is. így „hitelesíthetjük” 
madártollrácsainkat, és nemcsak a magunk számára állít
hatunk össze érdekes gyűjteményt, hanem a hitelesített 
optikai tollrácsok elajándékozásával másoknak is meg
szerezhetjük a fényhullámhosszok mérésének örömét.
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VIRÁGPORSZEMECSKÉK MÉRETÉNEK MEGHATÁROZÁSA2
Karácsony napján egy mogyoróbokorról néhány bar- 

kás ágat törtem le, és vízbe állítottam őket. A 2-3 centi
méter hosszú barkák öt nap múlva 6-7 centiméter 
hosszúra nyúltak, és egy kis érintésre virágporfelhők 
szállottak belőlük. A parányi virágporszemecskék egyéb
ként szabad szemmel alig láthatóak. Mekkora lehet egy- 
egy szemecske átmérője? Mikroszkóppal könnyű volna 
megállapítani!... De mikor lesz majd mindenki keze ügyé
ben mikroszkóp? Ma még csak centiméterszalag található 
a háztartásokban.

Nézzük meg a lexikonban, hogy mekkora is a virág
porszemecskék átmérője. A nagyközönség számára ké
szült egyik lexikonunkban megkerestem a „virágpor" 
címszót. De csak ennyit találtam „virágpor —> pollen”. 
Tehát a „virágporát a „pollen” címszó alatt kell keres
nem. Ez nem éppen természetes, hiszen a közönség nem 
pollenről beszél, hanem virágporról! Keressük meg tehát 
a pollent. Egy másik kötetben meg is találtam. Mohón 
olvastam: „pollen, virágpor: számtalan virágporszemből, 
illetőleg pollenszemből áll; ezek magányosan, négyesé
vel vagy nagyobb számban összetapadva különböző 
módon jutnak a termőtájra ( —> megporzás)”.

Eddig valóban nem tudtam, hogy a virágpor „számta
lan” szemecskéből áll. A „termőtájra” jutásuk néhány 
módját azonban már ismertem, ezért nem folytattam ez 
irányban a nyomozást.

A virágporszemek számáról és nagyságáról tehát még 
a Természettudományi Lexikon sem adott felvilágosítást. 
Ezért megkérdeztem egy növényszakos tanárt. Mekkora a 
virágporszem? „Roppant kicsiny”-  mondta ő, a „számta
lan” tudományos megjelöléshez hasonlóan, de pontosan 
ugyanannyira semmitmondóan.

„Magad uram, ha szolgád nincs” -  bár lexikonod van! 
Elővettem tehát a centiméterszalagot, segítségük hívtam 
asztali lámpám fényét, és néhány perc múlva máris tud
tam, hogy a mogyoróvirágpor szemecskéinek átmérője 
mintegy 22 ezredmilliméter, és egy gombostűfejnyi vi
rágporban körülbelül 200000 szemecske van!

Hogyan jöttem rá erre? Elárulom. A mérési eljárást 
bárki elvégezheti odahaza a maga és mások örömére.

1. Kísérlet. Kezembe vettem egy üveglemezt (mikrosz- 
kópi tárgylemezt vagy diaképek lefedésére használt 
üveglemezt). Ezt mogyoróbarkám alá tartottam. Egy kissé 
meglöktem a barkát, és ezért némi virágpor hullott a le
mezre. Az üveget ütögetve a virágpor nagyjában egyenle
tesen terült szét rajta. Ha megismételjük ezt a kísérletet, 
vigyázzunk, hogy a porréteg csak leheletszemen fedje a 
lemezt, és ez átlátszó maradjon. A lemez virágporos olda
lát egy másik üveglemezzel fedjük le. Azután a két le
mezt ragasztószalaggal erősítjük össze (7. ábra).

Felgyújtottam az asztali lámpát. Elmentem tőle egy
másfél méter távolságra. Úgy helyezkedtem el, hogy a 
lámpabura fényes belső oldalából csak egy keskeny fény
csíkot lássak. A virágporos lemezen át a fénycsík felé

2 Részlet az Élet és Tudományban 1972. augusztus 18-án megjelent 
cikkből.

néztem. A fénycsík alatt is, fölötte is vele párhuzamosan 
haladó szivárványszínű fénysávokat láttam (éppen úgy, 
mintha madártollon át néztem volna). A fényes csíktól 
legtávolabb a vörös színű sáv van (8. ábra).

Virágporral leheletvékonyán fedett üveglemezünk 
tehát optikai rács: színeire bontja a fehér fényt. A virág
porszemek között levő réseken áthaladó fény elhajlik. Az 
elhajlott fénysugarak találkoznak, egymást erődítik vagy 
gyengítik. Ez hozza létre a színeket.

Mekkora a rések egymástól való távolsága/a virágpo
ros lemez esetében? (Figyelem! Nem a rések szélességé
ről van szó, nem az számít: hanem a rések egymástól való 
távolsága!) -  A rések olyan távol vannak egymástól, mint 
amekkora a virágporszemek átmérője (9. ábra).

A madártollal kapott elhajlási színkép alapján ki tud
tuk számítani azt, hogy milyen távol vannak egymástól a 
rések a madártollon. Ugyanígy kiszámíthatnánk a virág
porral fedett lemezen is a rések távolságát (a rácsállan
dót). A réstávolságra kapott érték a virágporszemek át
mérőjét adná meg.

Csakhogy a virágporos lemezzel így létrehozott elhajlá
si színkép (lásd a 8. ábrán) mérés céljára kevéssé alkal
mas. A színek ugyanis nem különülnek el oly élesen, mint 
a madártollal előidézett elhajlási színképben. Az izzólám
pa nagy világossága is zavar, a színkép gyenge fényű.

7. ábra. Virágporral fedett üveglap.

8. ábra. Nézzük virágporos üveglemezen át az égő villanylámpa burája 
belső felületének fénylő csíkját. Fölötte is, alatta is szivárványszínű 
sávokat látunk.

9. ábra. A virágporszemek közötti rések olyan távol vannak egymástól, 
mint amekkora a virágporszemek átmérője; tehát a réstávolság = a 
virágporszem átmérője.

virágporszemek

a rések távolsága 
egymástól egyenlő
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10. ábra. Nézzünk virágporos lemezen át a gyertyaláng felé: ragyogó 
szivárványkört látunk a láng körül.

11. ábra. A centiméterskálán jól láthatjuk, hogy milyen távol vannak a 
színes gyűrűk a láng szélétől.

Használjuk fényforrásul egy gyertya lángját! így a fizi
ka egyik leglátványosabb és leggyönyörködtetőbb jelen
ségét idézhetjük elő. Könnyen és egyszerűen végezhet
jük méréseinket is. A gyertya szilárdan áll, s nem 
szennyez a lecsöpögő parafin, ha a gyertyát egy üres 
üvegecskébe állítjuk bele (10. ábra).

2. Kísérlet. Közvetlenül az egyik szemem elé tartottam 
a virágporos üveglemezt, és a gyertyaláng felé néztem. A 
láng körül ragyogó szivárványkört láttam (lásd a 10. áb
rán). Az első szivárványkörön túl egy második, esetleg 
egy harmadik szivárványkor is megjelenik. (Rajzunk eze
ket már nem tünteti fel.)

Minél jobban elsötétített helyiségben végezzük a kísér
letet, a színek annál ragyogóbbak és annál több szivár
ványszínű kör jelenik meg.

Minél távolabb (2-3 méter) megyünk a gyertyától, 
annál nagyobb átmérőjűre nőnek a körök.

Mindazok, akiknek megmutatjuk ezt az egyszerűen elő
idézhető jelenséget, bizonyára felkiáltanak a meglepetéstől!

Kísérlet közben egy kissé mozgassuk a virágporos 
lemezt a szemünk előtt, hogy megtaláljuk a lemeznek 
virágporral vékonyan és egyenletesen fedett helyét. Ezen 
át nézve legszebb a látvány.

Miért kör alakúak, ezek az elhajlási színképek? A vi
rágporos lemezen -  az átnézés helye körül -  minden 
irányban ott vannak a virágporszemecskék és a közöttük 
levő rések. Ezért m inden  irányban meg kell jelenniük 
a szivárványszíneknek, tehát kört alkotnak.

Most megmérjük a virágporszemecskék átmérőjét.
A mérőeszköz. Egy rajzdeszkát fedjünk be fekete (vagy 

más sötét színű) papírral. Rajzoljunk rá centiméteres be
osztást krétával vagy fehér festékkel. A rajztáblát tá
masszuk például a mögéje tett fazéknak.

3 • Kísérlet: a mérés. A gyertyát úgy állítottam a centi
méterskála elé, hogy a gyertya lángját a skála közepe 
előtt lássam. Ezután a mogyoróporos üveglemezen át a 
láng felé néztem. A kör alakú elhajlási színkép egyes szí
neinek távolságát -  a gyertyaláng szélétől számítva -  jól 
leolvashattam a centiméterskálán (11. ábra). Ha a lángtól 
2 méter távolságban álltam, a vörös színképsáv külső 
széle a 3 cm-es osztályzatnál volt. Azt már tudjuk, hogy a

vörös fény hullámhossza 0,75 ezredmilliméter. így tehát 
rendelkezésünkre állanak az alábbi adatok: az üveglap 
(virágporrács) távolsága 2000 mm; a vörös szín szélének 
távolsága (a gyertyaláng szélétől) 75 milliméter; a vörös 
fény hullámhossza 0,75 ezredmilliméter.

A fényelhajlás jelenségének elméleti tárgyalása alapján 
ezekből a mennyiségekből így számíthatjuk ki a virág
porrács réstávolságát:

réstávolság =
a rács (üveglap) távolsága x fényhullámhossz 

a vörös szín szélének távolsága

Helyettesítsük be a kísérletben mért fenti adatokat:

réstávolság =
2000 milliméter x 0,75 ezredmilliméter 75

75 milliméter 
= 20 ezredmilliméter.

De mert a réstávolság akkora, mint a virágporszemecs- 
ke átmérője (lásd a 9. ábrán), kísérletünk és mérésünk 
alapján a mogyoró virágporszemének átmérője 0,020 
milliméter = 20 ezredmilliméter. Körülbelül ilyen vastag 
a finom női hajszál. Egy milliméteren 50 darab virágpor- 
szemecskét rakhatunk egymás mellé.

Vajon kísérletünk a valóságnak megfelelő eredményt 
nyújtott-e? A virágporos lemezt mikroszkóp alá tettem, és 
a szemecskék átmérőjére 22 ezredmilliméter átlagértéket 
találtam. Kísérletünk tehát igen jó eredményt adott.

Hány mogyoró-virágporszem férne el az 1 köbmilli
méter térfogatú gombostű-fejben? A szemecskéket -  első 
megközelítésben -  gömb alakúnak tekinthetjük. Mint
hogy közepes átmérőjük körülbelül 22 ezredmilliméter, 
sugaruk 11 ezredmilliméter. Számítsuk ki tehát a 11 ez
redmilliméter sugarú gömb köbtartalmát. Ekkora egy 
mogyoró-virágporszem térfogata. A virágporszemecske 
térfogatával osszuk el a gombostűfej 1 köbmilliméteres 
térfogatát. Az eredmény kereken 200000. Tehát ha egy 
gombostűfej térfogatnyi mogyoróvirágport összegyűj
tünk, abban mintegy 200000 szemecske lesz.
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AZ UJ CSODAKESZULEK: A RADAR

Az atombombával -  legalább is időlegesen -  bármelyik fél meg
nyerhette volna a háborút, ha a háború az atombomba nélkül is be nem 
fejeződött volna a nyugati féltekén. A radar nélkül valószínűen még ma 
is tartana a habom és ha talán nem is évtizedekkel, de bizonyára évek
kel rövidítette meg azt és mérhetetlen értékeket mentett meg ember
életben és anyagiakban. A radar ez idő szerint egy esetleges atomhábo
rú legfőbb elhárító eszköze. Napjainkban egyre több szó esik róla, de 
csak kevesen tudnak közelebbit, pedig a radar a háború kezdete óta 
működött, folyton tökéletesedett és legérzékenyebb formája éppen a 
háború utolsó szakában került alkalmazásba.

A radar szó a „radio detection and ranging” rövidítéséből származik 
és azt jelenti, hogy ez a készülék a rádió-hullámok segítségével fedezi 
fel a célpontot és térképszerűen ábrázolja, láthatóvá teszi a tárgyak 
térbeli helyzetét is. Mivel a rádióhullámok ködön, füstön, felhőkön át 
(sőt amint rádiókészülékünk működése igazolja: még a falakon át) is 
terjednek, azért ezek a készülékek az éjjeli sötétségben, a fény számára 
átlátszatlan tárgyakon át is éppen olyan kitűnően látnak, mint mi a leg
tisztább időben messzelátóval.

Hogyan tudja mindezt a radar. Először is, hogyan jelzi az irányt? 
Azonnal megértjük. Képzeljük, hogy bekötött szemmel egy szabad tér
ségre állítanak bennünket és meg kell mondanunk azt, hogy milyen 
irányban van valamilyen épület, általában valamilyen tárgy körülöt
tünk, Egy körülbelül félméteres csövet (szócső) kérünk. A csövön át 
egy-egy rövid kiáltást hallatunk minden irányban. Ha egyik irányból 
sem hallunk visszhangot, akkor a térség üres körülöttünk. De ha vala- 
merről visszhang jön, akkor abban az irányban kell valami visszaverő 
felületnek, valami tárgynak lennie. Tehát, ha megállapítjuk, hogy me
lyik irányban legerősebb a visszhang, akkor bekötött szemmel is abba 
az irányba mutathatunk, amerre a visszaverő felület van.

A radar is ugyanígy dolgozik a visszhang segítségével. Igen rövid, de 
nagyon erős „elektromos kiáltást” hallat, -  azaz rádióhullámokat sugároz 
ki a hullámokat irányító antennával (elektromos szócső). Azután figyeli, 
hogy verődnek-e vissza hullámok. A visszavert hullámokat a készülék 
ugyanazzal az antennával fogja fel. Hogy rövid idő alatt igen sok irányt 
kutathasson át ilymódon a visszhang segítségével, azért a radar másod
percenként több százezer elektromos jelet is kibocsát, közben folyton 
mozog az antennája, mint ahogyan mozog a fényszórók csóvája keresés 
közben. Ha a visszaverődött jel a legerősebb, önmagától megáll az an
tenna: a keresett cél felé mutat, sőt önműködően követi azt. A legújabb 
hírek azt mondják, hogy a radar ilyen módon már többezer kilométer tá
volságból észreveszi és jelzi a közeledő repülőgépet vagy robotbombát.

A ra d a ra  tá vo lsá g o t is éppen ilyen egyszerű alapelv felhaszná
lásával méri. Lássuk a visszhang példát. A legerősebb visszhang megke
resésével megállapítottuk a tárgy irányát. Mérjük most meg azt az időt, 
amely eltelik a hangjel-kibocsátás és a visszaverődés között. Legyen ez 
az idő egy másodperc. A hang egy másodperc alatt oda-vissza 330 méter 
utat tett meg, tehát a visszaverődést okozó tárgy 165 m messzire van.

A radar is ugyanígy azt az időt méri, amely az elektromos jelek ki
bocsátása és azok visszaverődése között eltelik. Legyen ez az idő egy 
másodperc. Ezalatt az elektromos hullám 300000 km utat fut meg, tehát 
a tárgy 150000 km távolságban van. Ilymódon figyelték meg radarral a 
Hold felületéről visszaverődött elektromos hullámokat is és lehetett 
megmérni a Hold távolságát. Könnyű kiszámítani, hogy a 150 méternyi
re levő tárgyról a radar kisugározta elektromos jel a másodperc millio
mod része alatt verődik vissza. Ha tehát a radarral 150 méteres távolsá
got akarunk mérni, akkor mérnünk kell tudni a másodperc milliomod 
részét. Ez a feladat csekélység a radar számára, mert nemcsak a másod
perc milliomod részét, de még a milliomod másodperc huszad részét is 
tudja mérni, ezért radarral hétmétertől százezer kilométerekig mérhe
tünk távolságot, még pedig pontosabban, mint az eddigi optikai távol
ságmérőkkel. A radar nemcsak felfedezi a hajót, repülőgépet és tenger
alattjárót, hanem azt is elárulja, hogy az barát-e vagy ellenség. A szövet
séges gépeken ugyanis olyan készülék van, amely megállapított jeleket 
sugároz vissza, ha a radar sugara éri.

Ott ül a pilóta éjszaka a felhők között a zárt vezetőfülkében. Sehol 
semmi, ami tájékozódást nyújthatna neki. A gép 600 km sebességgel re
pül. De ott van előtte radarkészülékének üveglapja. Készüléke szakadatla
nul lövelli a föld felé az elektromos jelek százezreit másodpercenként és a

Megjelent a szerző az „Atombomba" című -  Cserkészbolt Szövetkezet, 1946. -  könyvének füg
gelékeként. A radart az angolok fejlesztették ki, de a németek és B a y  Z o ltá n  is dolgozott rajta.
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visszaverődő jelek a pilóta előtt levő üveglapra térképszeiűen lerajzolják 
az alant elsuhanó tájat. A pilóta látja rajta az utak vonulását, a folyók futá
sát, a falvak házcsoportjait, utcáit, az ipartelepek hatalmas épülettömbjeit.

A kép a következőképpen rajzolódik le. Gondoljuk meg azt, hogyan 
olvassuk a könyvet. Szemünk végigfut egy betűsoron, aztán az alatta 
levő sorra ugrik át, azon is végigfut és így tovább. Ugyanígy fu t légig a 
látókészülék üveglapján is egy fényfoltot okozó elektronsugár. Csak
hogy amíg szemünk sugarának percek kellenek ahhoz, hogy végigse
perje az olvasott könyv egész lapját, addig a látókészülék sugara olyan 
gyorsan mozog, hogy egy másodperc alatt 40-szer sepri végig az üveg
lapot. Ha tehát az üveglapot nézzük, azt egyenletesen fényleni látjuk.

Most lép működésbe a radar jelkibocsátója. Ahogyan mi soronként 
végigseprünk a könyvlapon, a radar mozgó, jelkibocsátó antennája is 
ugyanúgy sepri légig sugarával a gép alatti tájékot. A visszaverődött 
hullámokat újra felfogja a radar. Egészen természetes, hogy ezek a 
visszaverődött hullámok hol gyengébbek, hol erősebbek lesznek asze
rint, hogy milyen felületről verődnek vissza.

Ezeket a visszavert jeleket most már könnyű felhasználni arra, 
hogy a látókészülék üveglapján végigseprőfénysugár erősségét befolyá
solják. Ha például a Balaton van a gép alatt, akkor a visszavert jelek 
erősségében nincsen változás, tehát az üveglapon végigfutó fény erős
ségében sincsen változás. A látókészülék szép egyenletesen fénylő fe
lületet mutat. Ilyen a vízfelszín a napsütésben. Egyszer csak hajó jut a 
radar hatáskörébe. A hajóról már nem verődnek vissza úgy a jelek, mint 
a nyugvó víztükörről. A hajó szabálytalan felülete szétszórja a radar 
jeleit és a visszavert jelek gyengébbek lesznek. Tehát abban a pillanat
ban, amikor a hajóról visszavert gyengébb jelek jutnak a látókészülék 
elektronsugarához, a sugár erőssége megváltozik, gyengébb lesz. Ezért 
a víztükör világos mezején egy helyen a hajó alakjának megfelelő söté- 
tebb folt jelenik meg. Sőt mivel a hajó által okozott vízhullámok is más
ként verik vissza a radar jeleit, mint a nyugvó vízfelszín, azért az üveg
lapon végigfutó fényfolt erőssége változó lesz akkor is, ha a vízhullá
mokról visszaverődő jelek befolyásolják erősségét. Az üveglapon hol 
erősebb, hol gyengébb fény villan fel, a hullámok képe rajzolódik rá.

A radar születési évét 1922-re tehetjük. Ebben az évben tette Ameri
kában két rövidhullámú készülékkel kísérletező azt a megfigyelést, hogy a 
felvett jelek erősen eltorzultak. A készülékek egy folyó partján állottak és 
a torzulás akkor következett be, amikor a hajó haladt a folyamon. Rájöt
tek, hogy a hajóról visszavert elektromos jelek okozzák a hatást. 100 000 
dollár támogatást kaptak, hogy ezen az alapon készüléket szerkesszenek, 
amellyel éjjel, ködben is észre lehet venni a hajókat. 1937-ben már ered
ményesen alkalmazták repülőgépek irányának és távolságának jelzésére. 
1940-ben az amerikai és az angol kutatásokat egyesítették.

Eleinte méteres hullámokkal dolgozott a radar. De 1941-ben a néme
tek egy példányt épen ejtettek zsákmányul. Tehát a szövetségeseknek 
olyan készüléket kellett teivezni, hogy jeleit a németek ne tudják a zsák
mányolt készülék mintájára épített műszerekkel észrevenni. Ezért úgyne
vezett mikrohullámokat (igen röind hullámokat) alkalmaztak. Az ultra
rövid hullámok alkalmazásának két előnye volt. 1. Ilyen rövid és erős 
hullámok keltésére és vételére alkalmas elektroncsöveket szerkeszteni 
csak az amerikaiaknak sikerült, ezért a németek nem követhették őket, 2. 
A látó-radar kifejlesztését és tökéletesedését csak a mikrohullámok tették 
lehetővé. A beszédhangok hullámai körülbelül 1 méter hosszúak. Hogy 
egy felület visszaverje őket, a felületnek több négyzetméter nagyságúnak 
kell lennie. De egyszerű kísérlet is azt mutatja, hogy a néhány centiméte
res hanghullámok visszaverődése mára levelezőlap nagyságú tárgyról is 
megfigyelhető. Ez a magyarázata annak, hogy a néhány centiméteres 
elektromos hullámok alkalmazásakor a látókészülék üveglapján egyre 
részletdúsabb és finomabb képek jelentek meg. A látó radart 1943-ban 
alkalmazták először az amerikai bombázók a Wilhelmshafen elleni éjsza
kai támadásban. Ez a készülék még nem volt nagyon alkalmas a pontos 
célzásra. Ezért a háború utolsó szakában kiszorította a használatból az 
újabb rendszerű, még rövidebb hullámot alkalmazó amerikai készülék; 
ez már nagy pontossággal dolgozott.

A radar-ipar a háború alatt olyan óriás vállalkozássá nőtte ki magát, 
amint a háború előtti gépkocsigyártás. 1945. július 1-ig 2,7 milliárd dollár 
értékű radarkészüléket szállítottak a hadseregnek. A hordozhatók súlya 
50 kg-nál kezdődik, de vannak 5000 kg súlyú stabil radarok is. A radarra 
nagy jövő vár a békében. Hiszen ezzel a készülékkel éjszaka, a ködben 
is a legnagyobb biztonsággal közlekedhetnek a hajók és a repülőgépek. 
A látó radar a legjobb úton van, hogy távolbalátó készülékké fejlődjék.
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ÖVEGES TANAR UR TATAN

A televíziózás hőskorának legnézettebb műsora nem 
egy krimi, hanem egy ismeretterjesztő sorozat volt.

Főszereplője büszke tartású, okos tekintetű, göcseji 
tájszólással beszélő piarista tanár, aki játékos kísérletek
kel mutatta be a fizika csodáit. Magával ragadó egyéni
ségéből fakadó közvetlen előadásmódjával nézők száz
ezreit hódította meg a körülöttünk élő és mozgó, bo
nyolultnak tűnő világ jelenségeinek egyszerű magyará
zatával.

Heki! -  kiáltotta, s a papírdobozból kiugrott a fa
kutya. Csodálatos! -  örvendezett, s a kísérlet magyará
zata közben maga is fellelkesült. A hangsebesség méré
sére versenyre hívott ki egy mérnököt. A szakember 
elhozta digitális időmérőjét, amelyet a mikrofonhoz 
érkező hang automatikusan indított el. Öveges is felvo
nult... Három konzervdobozból összeragasztott csővel, 
egy colstokkal, egy vízzel telt befőttes üveggel és egy 
„A” hangsíppal. Az eredmény: a stúdió hőmérsékleté
nek megfelelő hangterjedési sebességet ő kapta meg 
pontosabban.

Mintegy négyszáz alkalommal tanította az ország né
pét. Úgy mesélt, hogy a legkisebb is megértse, de a leg
nagyobb is tanulhasson belőle. Minden előadására úgy 
készült, mint egy ünnepre. Odaadással készítette a leg
egyszerűbb kísérleti eszközeit is, legyen az púderpor 
üveglemezek között, tollpihe vagy egy gyűrött celofán.

Sajnos rágalmazás miatt vége szakadt nagyszerű be
mutatóinak.

Gyermekkorát falun töltötte a természet csodáinak 
zaklató kérdéseivel. Választ nem kapott, mert nem volt 
ott sem könyv, sem ember, aki megmagyarázhatta volna 
a jelenségeket. Az egyetemen is csak Eötvös Loránd óráin 
látott előadási kísérleteket. A később Nobel-díjas Hevesy 
György gyakornokának ajánlotta maga mellé Övegest, de 
ő tanítani ment Szegedre, Vácra, Tatára, majd a budapesti 
Piarista Gimnáziumba.

Vidéki tanársága harmadik esztendejében készítette el 
első kéziratát „Időjóslás és időhatározás” címmel. Csak 
úgy akadt rá kiadó, ha előzőleg összeszed kétezer előfi
zetőt. így gyűjtötték az előfizetőket Csokonai korában is! 
A professzor egy jól hangzó felhívást tett közzé: „Adja el 
az esernyőjét!" A könyvkiadók később már próbaív be
nyújtása nélkül is megkötötték vele a szerződést. A fizikát 
közérthető nyelven tárgyaló harminckét könyve jelent 
meg élete folyamán.

Tanári varázserejének titka hivatásszeretete és kitartó 
egyszerűsége, amelyről így vallott: „A legegyszerűbb a 
legművészibb, ” A kitűnő tanár híre messze terjedt, s a 
Fővárosba helyezték. A diákok a szertárban segítettek 
neki előkészíteni a kísérleteket. Nem azt akarta, hogy 
megtanuljanak egy szabályt, hanem szokják a munkát, 
tanuljanak meg dolgozni.

Z SO L D O S TAMÁSNÉ: Ö V E G E S TANÁR ÚR TATÁN

Ars poeticának is beillik az a kis töredék, amit a taní
tásról mondott: „A mi szerepünk a bányászlámpáé, csak 
oda akarunk elegendő fénnyel világítani, ahol szükség 
van rá. ”

Öveges készítette az első rádióadó-vevő készüléket 
Tatán. Legjobb tanítványaival rádión keresztül is kapcso
latban állt. Ő honosította meg a jégvitorlázást. Keresztbe 
erősített két seprűnyelet, rákötötte az ágylepedőt, majd a 
maga készítette szárnyak segítségével szélsebesen siklott 
a Nagytó jegén.

Mesélik, hogy nagyon félt a fertőzéstől. Csak a saját 
étkészletét használta, könyökkel-lábbal nyitotta az ajtó
kat. Egyszer majdnem botrány lett e különcségéből, 
mert a tatai gimnáziumot meglátogató Eszterházy gróf
nővel sem volt hajlandó kezet fogni. Az iskolában, érke
zésekor az osztály ajtajából feldobta a kalapját a fogasra 
-  a célbadobást persze a nyári szünetben gyakorolta. 
Megkövetelte a rendszeres felkészülést. Nagyra értékel
te az igazi tudást, magasra tette az erkölcsi mércét. Nem 
lehetett tudni, mikor feleltet. Óra elején vagy magyará
zat közben. Nála jelest csak az kapott, aki feleléskor 
nem vett krétát a kezébe, s a legbonyolultabb leveze
tést, jelenséget is maga elé képzelve tudta elmondani. 
Az egyik leghíresebb tanítványa, Bászel Károly, aki bu
kásra állt fizikából, mielőtt Öveges Tatára került. Ma az 
aacheni műegyetem profeszszora. Elmesélte, hogy talál
mányainak zömét Öveges tanár úr módszerének kö
szönheti, mivel legtöbb kutató csak laboratóriumban 
vagy rajzasztal mellett tud valami újat kitalálni. Ő azon
ban erdőben sétálva vagy álmatlan éjszakáin is tudott 
kísérletezni, maga elé képzelve azt a jelenséget, amely
ből egy-egy találmány megszületett.

Öveges József, amikor még középiskolában tanított, 
diákjaival füzetük első oldalára íratta: „A semmiből nem 
lesz semmi. ” Ez a jelmondat serkentette, amikor nehéz 
volt munkához fognia. Diákjait meghatalmazta, hogy 
megnézhetik lakása ablakát reggel négykor. Ha nem lát
ják a világosságot, hogy már felkelt dolgozni, akkor men
jenek fel és kérjék számon: „így mutat jó példát a tanár 
úr?" Egyedül lakott és budai lakásának erkélyén reggeli 
tornaként rendszeresen megropogtatta csontjait. Percnyi 
pontossággal élt. Késéseket sem magának, sem másnak 
nem bocsátott meg.

Egy alkalommal a negyedik emeletről észrevette, 
hogy a ház előtt ácsorgók. Nem leszólt, mert azt a világ 
kincséért sem tette volna, hanem lejött értem. Szemre
hányóan kérdezte: „Miért nem jössz fel? Hát téged vár
talak!” Ha késni nem szabad, akkor előbb jönni sem 
illik, szabadkoztam tapintatosan. Lett is nagy kacagás, 
mert elmondta, hogy ő is így tett a minap. Csak akkor 
szokott mosolyogni, ha elnézően kellett valakinek meg
bocsátania, ha egy-egy szép feleletet hallott, vagy ha va-
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„A legnagyobb boldogságom, ha másnak 
tudást és örömet nyújthatok. ” 

(Öveges József)

Zsoldos Tamásné 
N a g y k a n i z s a



lami bosszantó dolgon mérgelődött, mert gazdag ben
sőjében azonnal fel is oldozta haragjának tárgyát. Igaz- 
ságszeretete és bírálata tiszteletre méltó volt. Nagyon 
tudott örülni mások boldogságának, a közöny és a bu
taság mélységesen haragította. Lakásában könyvek és 
kísérleti eszközök tornyosultak. Nyomban ráültetett egy 
alufóliával bevont székre. Jaj, ez szikrázó szék! Micsoda 
felejthetetlen élmény! Éreztem, hogy gyönyörködtet a 
játék. Ekkor értettem meg, hogy minden új ismeret még 
nyitottabbá teszi előttünk a világot. Példaképemmé lett 
ő, a puritán, de nagyszerű tudós ember.

A Professzor roppant egyszerű eszközökkel bizonyí
totta be, hogy az érdekes természeti jelenségek milyen 
egyszerűen magyarázhatók, s mily rövid úton eljuthatunk 
a megismeréshez.

Nagyon sok évfolyamot tanított, nevelt nemcsak fizi
kára, hanem viselkedésével hazaszeretetre, emberségre. 
A katedráról emelte fel szavát a zsidótörvények ellen is. 
Ismerőseinek pápai menlevelet szerzett, amikor a helyzet 
katasztrofálissá vált. Életének kockáztatásával próbált 
segíteni az üldözötteken.

A háború után részt vett az iskolareform kidolgozásá
ban. Az elpusztult szertárak tárgyait házilag elkészíthető 
kísérleti eszközökkel pótolta. így ötletet adott kollégái
nak, s a gyerekek is kedvet kaptak az önálló kísérletezés
hez otthonukban.

Csak egy esztendőre vállalta a fizikatanítás szakfel- 
ügyelését. Lemondásában megírta: „Olyan iskolában 
nem fogom a tanítás nívóját vizsgálni, ahol még tan
könyve sincs a gyerekeknek. ” 1946-ban a Közgazdasági 
Egyetem diáktanácsának kérésére a fizika megbízott elő
adója lett. Két év múlva megalakult a Pedagógiai Főisko
la. A tanárválasztó ülésen rajta kívül más név nem is ke
rült szóba a fizika tanszék élére. Ő is a nép számára akart 
tanárokat nevelni, hiszen ősei kétszáz évre visszamenően 
is mind néptanítók voltak.

A korosodó piarista tanárnak jutott eszébe elsőként 
az, hogy a rádión keresztül felhívja az emberek figyel
mét az atombomba jelentőségére. 1948-ban a Kossuth- 
díj legelső kiosztásakor Rákosi Mátyás nyújtotta át a 
díjat Öveges Józsefnek és Sík Sándor költőnek. Ezzel a

FIZIKUSNAPTÁR

Az Eötvös Társulat H eves-m egyei Csoportjának és az Eszterházy 
Károly Tanárképző Főiskola Fizika Tanszékének április havi 
közös rendezvényei:
1995. április 13. 14 óra, EKTF, Fizika Tanszék 
Bencze Attila: Az Ifjúsági Szakcsoport megalakulása 
Kovács Kinga: Lézer a szemészetben (témavezető: Patkó György) 
Horváth Szilárd: Mozgások ultrahangos vizsgálata (témavezető: Szőcs 

Géza)
Jobb Tünde: A FIRKA kísérletei (témavezető: Szőcs Géza)
Molnár Judit: Drogveszély! Figyelem
Kis László: Atomfizikai kísérletek
1995. április 25. 9-17 óráig, Lenkey gimnázium
Mátrai Tibor Középiskolai Fizikaverseny elméleti és kísérleti fordulója
Szőcs Huba: Az elemi részek fizikájának legújabb eredményei. Kvarkok

piarista rend háromszáz éves nevelőmunkáját ismerte 
el. A Professzor a díj pénzbeli értékének egy részét a 
pákái iskolának adta a szegény és a cigány családok 
megsegítésére.

A főiskola megszűnésekor saját kérésére vonult nyu
galomba, hogy irodalmi munkásságát még hatékonyab
ban folytathassa. A fizika tanszék élére felkérték Miskolc
ról is. „A megtisztelő meghívást- őszinte fájdalmamra -  
nem fogadhattam el, mert ez akadályozott volna abban, 
hogy a könyveimmel, a rádióban és a televízióban ki
bontakozó adásaimon keresztül a nép tanítója lehessek, 
mint szerettem volna. ”

„Milliók szívébe oltotta be a fizika szeretetét”, ezért 
az Eötvös Társulat Prometheusz-éremmel jutalmazta 
1974-ben.

A „fizika varázslójának” nevezték. Idősebb korában 
sokan kihasználták segítőkészségét, kérőlevelek százai 
érkeztek hozzá. Öveges professzor pedig csak dolgozott. 
Szerette volna kinyitni a tudás kapuit mindenki előtt. 84 
éves korában éppen kedves ismerőseinek mutatott kísér
leteket, miközben agyvérzés bénította meg. 1979. szep
tember 4-én lobbant el életének gyertyája. Hozzá hason
ló, egész életét az ismeretterjesztésnek áldozó pedagógus 
még nem élt Magyarországon.

Ma intézmények, utcák viselik a nevét. Még időtállóbb 
azonban az, hogy a tanítványok tovább éltetik az eszmé
it. Közülük az idén kapott kémiai Nobel-díjat Oláh 
György, aki szeretettel emlékezik ma is legkedvesebb 
tanárára.

Öveges József fontosnak tartotta tudományos játszóhá
zak létrehozását, ahol az emberek saját tapasztalataik 
révén ismerkedhetnének meg korunk felfedezéseivel. A 
Professzor úr álma mára megvalósulni látszik... Bizonyára 
örömmel figyelte volna a Csodák Palotája eszközeit ki
próbálni vágyó gyermekek és felnőttek sokaságát: „Fe
lejthetetlen élmények kincsesháza. Mi mindent tudtam 
volna én itt megmutatni!”

A Magyar Posta születésének 100. évfordulója alkalmá
ból képeslapot jelentet meg Molnár Ottó rajzával. A Tan- 
könyvkiadó reprint kiadásban jelenteti meg a Kis fizikát, 
az Érdekes fizikát és a Játékos fizikai kísérleteket.

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Szabolcs-Szatmár-Bereg-me- 
gyei Csoportjának cs a nyíregyházi Bessenyei György Tanár
képző Főiskola Fizika Tanszékének előadási:
1995. március 31.17 óra, BGYTF Fizika Tanszék könyvtára 
Mola Ernő (Tungsram Rt., Kisvárda): Beszélgetés az atomfizika leg

újabb eredményeiről és az OMFB kutatásfinanszírozó tevékenysé
géről

1995. április 25. 16 óra, BGYTF 309. sz. terem
Szabó Árpád főiskolai tanár: így élt és dolgozott Wigner Jenő

A XXXVIII. Országos K özépikolai Fizikatanári Ankét és Eszköz
kiállítás 1995- április 3- és 8. között lesz M iskolcon.

Az ankét témái: fémfizika, geofizika; megemlékezés Jedlik Ányosról, 
Eötvös Lorándról, Öveges Józsefről; műhelyfoglalkozások, kiállítás.
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Professor George Marx 
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Roland Eötvös University 
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Dear Professor Marx:

Thanks for your book and the greeting from the Martians. I appreciate to be 
included into this illustrious company.

My life before Stockholm became very busy and thus I apologize for the brief 
English letter. I enclose for you a copy of my Nobel Lecture and a biographical 
sketch which will be published in the Volume Prix Nobel 1994.

My recollection of my school days at the Piarist Gymnasium in Budapest is of 
having obtained a wonderful overall education. I had a most inspiring physics 
teacher, József Öveges. Frankly, I have little or no recollection of chemistry 
classes or any interest in chemistry before I entered the Technical University of 
Budapest in 1945. As the Technical University was modeled on the example of 
German Technical universities the education I received was really in chemistry 
and not w hat now is considered in the West as chemical engineering.
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Az Öveges családról 1905-ben készült fényképen balról a második helyen látható az ifjú Öveges József. (A képet Göncz 
Árpádnétói kaptuk, akit rokoni szálak fűznek az Öveges családhoz. Fotó: Friedery Albert.)

Öveges tanár úr... és tanítványa, Oláh György, az 1994. évi kémiai Nobel-díj átvételekor. 
(© The Nobel Foundation -  fotó: Jan Collsiöö)
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NEM TELJES INFORMACIOJU JÁTÉKOK
Nobel-előadás -  1994. decem ber 9.

Harsányi C. János 
Haas School of Business 

University of California, Berkeley

Játékelmélet és klasszikus közgazdaságtan

A játékelmélet stratégiai kölcsönhatások (interakciók) 
elmélete. Magyarán szólva, az ésszerű (racionális) visel
kedés elmélete olyan társadali szituációkban, amelyekben 
minden szereplőnek annak alapján kell meghoznia dön
téseit, hogy mit gondol, milyen ellenlépésekre számíthat a 
többi játékos részéről.

Számos más kiváló matematikus és közgazdász kezde
ti munkái után a játékelmélet, mint rendszeres tudomá
nyos elmélet Neumann János és Oskar Morgenstern 
„Theory of Games and Economic Behavior” (Játékelmélet 
és gazdasági viselkedés) című, 1944-ben megjelent köny
vében született meg és indult útjára. Elméletük egyik 
forrása a stratégiai játékok (mint például a póker vagy a 
sakk) elemzése volt. Könyvüket azonban arra is szánták, 
hogy segítse meghatározni a racionális viselkedést a való 
életből vett gazdasági, politikai és más társadalmi helyze
tekben is.

Alapjában véve minden társadalmi szituáció feltételez 
valamiféle stratégiai kölcsönhatást a résztvevők között, 
így akár azt is mondhatnánk, hogy bármilyen társadalmi 
helyzet, jelenség alapos megértéséhez elengedhetetlen a 
játékelméleti elemzés. A klasszikus közgazdasági elmélet
nek azonban a valóságban sikerült megkerülni a gazda
sági viselkedés játékelméleti bonyodalmait azzal, hogy 
eleve feltételezte a tökéletes versenyt. Ezt azzal a feltevés
sel érték el, amely szerint minden vásárló és eladó na
gyon kicsi a megfelelő piacok méretéhez viszonyítva, 
úgyhogy senki sem tudja tetteivel jelentős mértékben 
befolyásolni a meglévő piaci árakat. Ennek megfelelően

Harsányt Jánost az Eötvös Társulat tiszteleti tagjává jelölte. Nobel-elő- 
adását EsőPéíerfordította. A cikket a szerző és a Nobel Alapítvány enge
délyével közöljük csakúgy, mint Oláh György (Fizikai Szemle 1995/2) 
Nobel-előadását. Copyright 1994 Nobel Foundation.

a gazdasági szereplők számára az árak, amelyeken meg
vásárolhatják a termelési tényezőket (inputokat, ideértve 
a munkát is), és eladhatják a termékeket (outputokat) 
lényegében véve adottak. Ezáltal az inputok és outputok 
fajtájának és mennyiségének megválasztása egyszereplős 
maximalizációs feladattá egyszerűsödik, amely már meg
oldható játékelméleti eszközök nélkül is.

Ezzel szemben Neumann és Morgenstern felismerte, 
hogy a gazdaság legtöbb területén a tökéletes verseny 
valószerűtlen feltételezés lenne. A legtöbb iparágat ma
napság kisszámú és nagyméretű vállalat uralja, a munka
erő pedig gyakran óriási szakszervezetekbe tömörül. 
Ezen felül a központi kormányzat, valamint sok más kor
mányszerv és érdekeltség sok piacon számottevő szere
pet játszik mint vevők, néha mint eladó is, továbbá mint 
szabályozó, illetve mint a szereplők adóztatója és támo
gatója. Ez azt jelenti, hogy a játékelmélet mára végérvé
nyesen biztosította helyét a gazdasági rendszer megérté
séhez felhasználandó legfontosabb elemzési eszközök 
között.

A nem teljes információ problémája

Neumann és Morgenstern nyomán ([1] 30. oldal) kü
lönbséget tehetünk teljes (komplett) információjú, a kö
vetkezőkben gyakran csak C-játékoknak nevezett, illetve 
nem teljes (inkomplett) információjú, úgynevezett I-játé- 
&ok között. Ez utóbbi abban tér el az előbbitől, hogy a 
játékosok, vagy legalábbis közülük némelyek, nem ren
delkeznek teljeskörű információval a játék alapvető mate
matikai szerkezetéről, amely alatt a játék normál formáját 
(vagy döntési fáját, azaz az extenzív alakot) értjük.

Mégis, noha már Neumann és Morgenstern is különb
séget tett az általam C-játékoknak és I-játékoknak neve
zett játékok között, az általuk kifejlesztett elmélet (és gya
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korlatilag minden játékelméleti munka egészen a 60-as 
évek végéig) a C-játékok elemzésére szorítkozott.

A játék matematikai struktúrájával kapcsolatos infor
mációhiány sok különféle formát ölthet. A játékosok szá
mára hiányozhat a teljeskörű információ a többi szereplő 
(vagy akár önmaguk) kifizető függvényéről; a többi játé
kos (vagy akár saját maguk) rendelkezésére álló fizikai és 
társadalmi erőforrásokról vagy stratégiákról; avagy arról, 
hogy más játékosoknak milyen információik vannak kü
lönféle szempontokra vonatkozóan a játékkal kapcsolat
ban; és így tovább.

Megfelelő modellválasztással azonban a nem teljes 
információ összes megjelenési formája visszavezethető 
arra az esetre, amikor a játékosoknak kevesebb, mint 
teljeskörű az információjuk egymás Ux kifizető (payofß 
függvényeiről', ([2] 167-168. oldal) amely az n játékos 
által választható összes lehetséges s= (s ,,..., s„) stratégia
kombinációhoz hozzárendel egy u, = Ufs) hasznosság
ban mért kifizetést.

Kétszereplős I-játékok

Az egyre magasabb rendű várakozásokon 
alapuló modell

Tekintsünk egy (7-vel jelölt kétszereplős I-játékot, 
amelyben a játékosok nem ismerik egymás kifizető függ
vényeit. (Az egyszerűség kedvéért azonban feltételezem, 
hogy saját kifizető függvényüket azért ismerik.)

A játéknak egy nagyon természetes -  ám, mint látni 
fogjuk, nem túl praktikus -  elemzési kerete a következő 
lehetne. Az 1-es játékos tudja, hogy a 2-es játékos straté
giája a 2-es játékos U2 kifizető függvényétől függ. Ezért, 
mielőtt kiválasztaná saját s, stratégiáját, kialakít valamiféle 
et U2 várakozást U2 alakját illetően. Ugyanezen az alapon 
a 2-es játékos az 1-es játékos Ut kifizető függvényének 
természetével kapcsolatosan alakít ki valamilyen e2 (7, 
várakozást. Ezt a két várakozást, e, U2-1 és e2 Ur et a követ
kezőkben a két játékos elsőrendű várakozásainak fogom 
nevezni.

Ekkor az 1-es játékos képez valamilyen e, e2 ü\ másod
rendű várakozást a partner e2 (7, első rendű várakozásá
val kapcsolatosan, míg a 2-es játékos az 1-es játékos e, U2 
első rendű várakozásával kapcsolatban alakít ki egy 
e2e] U2 másodrendű várakozást, és így tovább.

Természetesen, ha a két játékos a bayesi megközelítést 
akarja követni, akkor várakozásaik a releváns matemati
kai objektumok fölötti szubjektív valószínűségeloszlások 
formáját fogják ölteni. Vagyis az 1-es játékos e, U2 elsőren
dű  várakozása egy P\ (U2) szubjektív valószínűségi el
oszlás lesz a 2-es játékosról feltételezhető összes lehet
séges U2 kifizető függvény fölött. Hasonlóképpen, a 2-es 
játékos e2 Ut elsőrendű várakozása egy P\ (Uf) szubjektív 
valószínűségi eloszlás alakját ölti az 1-es játékos összes 
lehetséges C7, kifizető függvénye fölött.

A gondolatmenetet folytatva, az 1-es játékos e2e2Û 
másodrendű várakozása egy P2 (P\) szubjektív valószí

1 Az eredetiben U\ nyilván sajtóhiba (a ford.).

nűségi eloszlás lesz, amely a 2-es játékos összes lehetsé
ges P2 elsőrendű valószínűség-eloszlása fölött van értel
mezve. Még általánosabban: a kettő közül bármelyik, 
i-edik játékos fe-ad rendű várakozása egy Pf (P*~1) 
szubjektív valószínűségi eloszlás lesz a másik, /-edik 
(j& i) játékos által választható összes lehetséges P^"1 
azaz (&-l)-ed rendű szubjektív valószínűségi eloszlás 
fölött2.

Természetesen az egyre magasabb rendű várako
zásokon alapuló bármilyen modell még inkább bonyo
lulttá válnék n-szereplős I-játékok esetén (ahol n > 2). 
Ha meg is tartjuk azt az egyszerűsítő feltevésünket, 
hogy mindegyik játékos ismeri az ő saját kifizető függ
vényét, az összes játékosnak még ekkor képeznie kel
lene í n - 1) különböző elsőrendű várakozást, ugyanúgy, 
ahogy (n -1 )2 különféle másodrendű várakozást, és így 
tovább.

Ám, ahogy azt később látni fogjuk, létezik egy ennél 
jóval egyszerűbb és kívánatosabb megközelítés az I-já- 
tékok elemzésére, amely csupán egyetlen Pr kiinduló (a 
priori) és n különféle feltételes valószínűség-eloszlást 
tételez föl (ahol ráadásul a feltételes eloszlások mind
egyike a Pr a priori valószínűség-eloszlásból származ
tatható).

Fegyverzet-ellenó'rzési tárgyalások 
az Egyesült Államok és a Szovjetunió között 
a 60-as években

Az 1964. és 1970. közötti időszakban az USA Fegyver
zet-ellenőrzési és Leszerelési Hivatala (U.S. Arms Control 
and Disarmement Agency) tanácsadóként alkalmazott 
egy fiatal játékelméleti szakemberből álló, körülbelül 
tízfős csoportot. E csoport tagjaként fejlesztettem ki az 
I-játékok elemzésére azt az egyszerűbb módszert, ame
lyet az imént említettem.

Észrevettem, hogy a fegyverzet-ellenőrzési tárgyalások 
során a legkomolyabb problémát az a tény okozza, hogy 
saját helyzetét tekintve mindkét oldal viszonylag jól in
formált a fegyverkorlátozási és fegyverzet-ellenőrzési 
tárgyalások különféle fontos változóit illetően; tudatában 
van például saját politikai céljainak, a másik féllel kap
csolatos hozzáállásának, békés vagy harcias szándékai
nak, ismeri saját katonai erejét, illetve képességét arra, 
hogy új katonai technikákat fejlesszen ki és állítson had
rendbe, és így tovább -  azonban sokkal szegényesebbek 
az ismeretei a másik fél hasonló változók szerint kifeje
zett helyzetét illetően.

Arra a következtetésre jutottam, hogy e konkrét fel
adat megfelelő matematikai ábrázolásának megoldása 
kulcsfontosságú lehet a fegyverzet-ellenőrzési tárgyalá
sok és tágabb értelemben az I-játékok elméletének to
vábbfejlesztése szempontjából.

2 Az ebben a részben tárgyalt különböző rendű szubjektív valószínű
ségi eloszlások mind függvényterek fölött értelmezett valószínűség-el
oszlások, amelyek pontos matematikai definíciója néhány jól ismert 
nehézséget is felvet. Ám ahogy Aumann [3, 41 megmutatta, e nehézsé
gek áthidalhatók. Még így is igaz marad, hogy az egyre magasabb 
rendű várakozásokon alapuló fenti modell az I-játékok reménytelenül 
fáradságos elemzését eredményezi.
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Hasonló problémák egyébként előkerülnek a gazdasá
gi versenynél és más társadalmi tevékenységeknél is. 
Példának okáért a vállalkozások, vállalatok szinte mindig 
jobban tájékozottak a saját tevékenységükre, mint a ver
senytársakéra vonatkozó ugyanolyan gazdasági válto
zókkal kapcsolatosan.

Hadd térjek most vissza a fegyverzet-ellenőrzési tár
gyalásokkal kapcsolatos kérdésekre. A következőkben az 
amerikai oldalra mint 1-es játékosra, a szovjet vagy 
ahogy szintén nevezni fogom, az orosz félre mint 2-es 
játékosra fogok hivatkozni.

Annak modellezésére, hogy az orosz fél bizonytalan 
az amerikai fél, azaz az 1-es játékos valódi természetét 
illetően, feltételezem, hogy az 1-es játékosnak K különbö
zőlehetséges típusa van: íf, íf, ..., í,*, ..., í f  típusok. Az 
orosz fél, azaz a 2-es játékos nem tudja, az 1-es játékos 
melyik konkrét típusa képviseli az amerikai felet a játék 
során.

Ez a helyzet azonban komoly gondot okoz az orosz 
játékosnak, hiszen világos: saját stratégiai lehetőségei 
erősen függnek attól, hogy az amerikai játékos melyik 
konkrét típusával kerül szembe a lejátszás közben. Az 
amerikai fél A lehetséges típusának mindegyike a játékos 
tulajdonságainak nagyon különböző kombinációit takar
hatja -  e változók skálája az amerikai fél valódi szándé
kaitól kezdve addig terjed, hogy az amerikaiak számára 
hozzáférhetők vagy sem új, az oroszok várakozásait is 
adott esetben felülmúló katonai technikák. Ezen felül az 
amerikai játékos különböző típusai egymástól abban is 
különbözhetnek, hogy eltérőek a várakozásaik az orosz 
játékos valódi természetét illetően.

Másrészről, annak érdekében, hogy modellezni tud
juk az amerikai félnek az orosz játékos (azaz a 2-es játé
kos) valódi természetével kapcsolatos bizonytalansá
gát, feltételezem, hogy a 2-es játékosnak M  különböző
típusa van, amelyek jelölése3: ff, íf...... íf", .... t f . Az
amerikai fél, azaz az 1-es játékos nem tudja, hogy a 
2-es játékos melyik konkrét típusa képviseli az orosz ol
dalt a játék során.

Megfordítva is igaz, hogy ez a helyzet komoly gondot 
okoz az amerikai játékosnak, hiszen az orosz játékos M 
lehetséges típusa a játékos jellemzőinek nagyon külön
böző kombinációit takarhatja. Sőt, az orosz játékos kü
lönböző típusai egymástól abban is különbözhetnek, 
hogy eltérő várakozásokat íormíAnak az amerikai játékos 
valódi természetét illetően'* 1.

J Az eredetiben az utolsó Tf, ami nyilván sajtóhiba (a ford,).

1 Legyen Jtf (m) minden m = 1.....M-re az a valószínűség, amit az 1-es
játékos valamely íf típusa annak a feltételezésnek tulajdonít, hogy az 
orosz felet a játékban a í”‘ típus képviseli. A bayesi elmélet szerint ez az 
M számú itfCl), Jtf(2),..., iif(m), rtf(Aí) valószínűség teljesen leírja a
tf típusú 1-es játékosnak a 2-es játékos játékbeli jellemzőire vonatkozó 
várakozásait. Másrészről, amint látni fogjuk, az általunk az alábbiakban 
bevezetett valószínűségi modellből az következik, hogy ezeknek a 
7t\{m) valószínűségeknek bizonyos feltételes valószínűségekkel kell 
megegyezniük úgy, hogy

7tf(m) = P r ( f“‘ | íf),

Hasonló összefüggést kapunk a 2-es játékos bármelyik t j  típusának 
várakozásait leíró K  számú n"'(k) valószínűség és a P r(f  | íf), k = 1, 
..., K. feltételes valószínűségek között.

Az I-játékok típus-központú  értelmezése

Egy C-játékot természetesen mindig azzal a feltétele
zéssel elemzünk, hogy a játék tevékenységi (döntéshoza
tali) központjai maguk a játékosok. Egy I-játék esetében 
azonban két alternatíva közül választhatunk. Egyik vá
lasztásunk lehet az, hogy a döntéshozatali központok a 
játékosok, ahogy az egy C-játék esetében is lenne. A 
másik lehetőség viszont az, hogy a tevékenységi közpon
tok a játékosok különféle típusai. Az előbbi megközelí
tést az I-játék játékos-központú, az utóbbit pedig típus
központú értelmezésének fogom nevezni.

Ha egy kiszemelt I-játék fenti kétféle értelmezését 
pontosan megkülönböztetve használjuk, akkor ezek az 
interpretációk játékelméleti szempontból teljesen ekvi
valensek. 1967-68-as [2] dolgozatomban az I-játékok 
játékos-központú értelmezését használtam. Ebben az 
előadásban azonban a típus-központú megközelítést 
fogom alkalmazni, mivel ma már azt gondolom, hogy ez 
utóbbi sokkal inkább megfelelő nyelvezet az I-játékok 
elemzésére.

Ez utóbbi értelmezés szerint ha az 1-es játékos éppen 
íf típusú, akkor az 1-es játékos stratégiáját és kifizetését a 
játékos íf típusának stratégiájaként és kifizetéseként írjuk 
le, anélkül, hogy az 1-es játékosra egyáltalán hivatkoz
nánk. Ez a megfogalmazás azért előnyös, mert lehetővé 
teszi számunkra, hogy a íf típusról bizonyos kijelentése
ket tegyünk mindenféle további körülírás nélkül, ahe
lyett, hogy ugyanezeket az állításokat az 1-es játékosról 
fogalmazzuk meg, és azután elmagyarázzuk, hogy a kije
lentés csak akkor érvényes rá, ha éppen íf típusú. Ez a 
nyelvezet még azért is hasznos, mert nem engedi elfelej
tenünk, hogy egy bármilyen I-játékban egy adott játékos 
által használt stratégia és kapott kifizetés gyakran erősen 
függ attól, hogy az illető egyik vagy másik típusú.

Másrészről nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy 
egy adott íf típusról megfogalmazott bármilyen kijelentés 
bármikor lefordítható a játékos-központú nyelvezetre, 
úgy, hogy az állítást az 1-es játékosról tesszük, amikor ő 
éppen íf típusú.

A típus-központú nyelvezet hasonlóképpen értelmez
hető, amikor a 2-es játékos valamilyen íf" típusáról be
szélünk.

A két aktív típus és kifizető függvényeik

Tételezzük fel, hogy az 1-es játékos íf típusú, a 2-es 
játékos pedig íf" típusú. Ekkor azt mondjuk, hogy a két 
játékost íf és íf" típusaik képviselik (reprezentálják), illet
ve, hogy ezek az aktív típusok, a játékban. Ezzel szemben 
minden íf és íf“’ típust, ahol A * k és m! * m, a játék
ban inaktív típusnak nevezünk.

Egy kétszereplős C-játékban mindkét játékos kifizetése 
a két játékos által választott egy-egy stratégiától függ. 
Ezzel szemben egy kétszereplős I-játékban a íf és íf" 
aktív típusok vf és v f  kifizetése nemcsak a két típus által 
használt sf és sf" (tiszta vagy kevert) stratégiától függ, 
hanem magától a típusuktól is, amelyre a k és m felső 
index utal a íf és íf" szimbólumokban. A vf és v f  kifizeté
seket tehát az alábbiak szerint adhatjuk meg:
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illetve

v f  = v f ( s f

ahol Vf és Vf  a tf és t f  típusok kifi
zető függvényeit jelöli.

Mindamellett а Vf és Vf  függvé
nyeket feltételes kifizető-függvények
nek fogom nevezni, mivel a tf típus 
kifizetése a játékban csak akkor lesz 
az (1) képlettel megadott vf, ha tf 
aktív típus, és ha a másik aktív típus a 
játékban éppen tf. Hasonlóképpen a 
t f  típus kifizetése a játékban csak 
akkor lesz a (2)-ben megadott vf, ha 
t f  aktív típus, és ha a másik aktív 
típus a játékban éppen t f

Sőt, ha akár tf, akár t f  inaktív 
típus a lejátszás során, akkor nem 
aktuális résztvevője a játéknak, és 
ezáltal semmilyen kifizetéshez nem 
jut (vagy másképpen szólva: csak 
zérus kifizetéshez jut).

K i m i t  tu d ?

Csupán a kényelmes tárgyalás ked
véért feltételezem, hogy a két kifizető 
függvény, Vf és V f matematikai 
alakja a játék összes szereplője előtt 
ismert. Magyarán szólva, mindkét 
játékos, és azok összes típusa ismeri a 
függvényeket.

Másrészről feltételezem, hogy az 1-es játékos tudja, éppen melyik 
konkrét tf típusa képviseli a játékban.
Hasonlóképpen a 2-es játékos is tudja, konkrétan melyik 
t f  típusa játszik. Viszont annak modellezése érdekében, 
hogy mindkét játékos bizonytalan a másik valódi termé
szetét illetően, fel fogom tételezni, hogy egyik játékos 
sem tudja, a másik felet annak melyik konkrét típusa 
képviseli a játék során.

A típus-központú nyelv kifejezéseivel élve ezek a felté
telezések összességében annyit tesznek, hogy mindkét 
játékos összes típusa tudja, hogy aktív típus, amennyiben 
tényleg az. Sőt, van „én-tudatuk” (öntudatuk), azaz mind
egyikük tudja magáról, kicsoda. (így például a tf típus 
tudja önmagáról, hogy tf stb.) Ezzel szemben az 1-es 
játékos egyik típusa sincs tisztában a 2-es játékos aktív t f  
identitásával, és megfordítva, a 2-es játékos egyik típusa 
sincs tisztában az 1-es játékos aktív tf identitásával.

K é t f o n to s  k ü lö n b s é g té t e l

Ahogy már korábban láttuk, a játékelméletben fontos 
különbséget tennünk a teljes és nem teljes információjú 
játékok, azaz a C-játékokés I-játékokközött. Ez a megkü

lönböztetés azon alapszik, hogy a különféle játékokban a 
játékosok mennyi információval rendelkeznek a játék 
normál (vagy extenzív) formájával meghatározott alapve
tő matematikai szerkezetéről. Magyarán szólva, a különb
ség az, hogy a játékosok milyen mértékben tájékoztattak 
a játék olyan jellemzőiről, amelyek már az előtt adottak, 
mielőtt a lejátszást egyáltalán elkezdhetik.

Ezek szerint a C-játékokban a játékosok teljes informá
cióval rendelkeznek a játék imént definiált alapvető ma
tematikai struktúrájával kapcsolatosan. Ezzel szemben az 
I-játékokban a játékosok (vagy legalábbis közülük néme
lyek) csak részben informáltak arról.

Egy másik, látszólag hasonló, mégis teljesen más jelle
gű megkülönböztetés a tökéletes (perfekt) és nem tökéle
tes (Imperfekt) információjú játékoké. Ez első különbség- 
tétellel ellentétben ez utóbbi a különböző játékokban a 
játékosoknak a lejátszás során addig bekövetkezett lépé
sekkel kapcsolatos informáltságán alapul. A korábbi lépé
sek alatt olyan eseményeket éltünk, amelyek nem a leját
szás megkezdése előtt következtek be, hanem a közben, 
amikor a játékot éppen játszották.
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Vagyis a tökéletes információjú játékokban minden 
játékos a játék minden pontján teljeskörű információval 
rendelkezik a korábban bekövetkezett összes lépésről, 
egyaránt ideértve a döntéshozók és a véletlen lépéseit5. 
Ezzel szemben a nem tökéletes információjú játékokban a 
lejátszás egyes pontja(i)nál a játékosoknak, vagy leg
alábbis közülük némelyeknek, csupán részleges informá
ciójuk van (vagy egyáltalán nincs is) a lejátszás korábbi 
szakaszaiban eldöntött vagy megtörtént lépés(ek)kei 
kapcsolatosan.

E megkülönböztetés értelmében a sakk és a dámajáték 
tökéletes információjú játék, mivel ezekben mindkét játé
kosnak lehetősége van nemcsak a saját, hanem ellenfele 
összes korábbi lépésének megfigyelésére is.

Ezzel szemben a legtöbb kártyajáték nem tökéletes 
információjú játék, mivel szabályos körülmények között 
nem teszik lehetővé a játékosok számára, hogy megte
kintsék az ellenfeleknek osztott lapokat, illetve a többi 
játékosnak figurával lefelé fordítva letett lapjait stb.

A játékelmélet, ahogy azt Neumann és Morgenstern 
először megalkotta, és ahogyan egészen a 60-as évek 
második feléig továbbfejlődött, csupán a teljes infor
mációjú játékokkal foglalkozott. Ám egészen a kezde
tektől fogva igaz, hogy érvényességi köre ezen az osztá
lyon belül minden játékra kiterjedt, függetlenül attól, 
hogy azok tökéletes vagy nem tökéletes információjúak 
voltak-e.

Kétszereplős I-játékunk valószínűségi modellje

Egészen eddig a két játékos aktuális típusát, amelyet 
egyszerűen a (íf, t f )  aktív pár reprezentált, adottnak 
tekintettem. Most viszont azzal gazdagítjuk a játék mo
delljét, hogy megpróbáljuk formalizáltan ábrázolni azo
kat a véletlen tényezőket, amelyek azért felelősek, hogy 
az amerikai, illetve az orosz játékos éppen olyan jellem
zőkkel rendelkeznek, mint amelyeknek (mondjuk) a tf és 
f f  típusok modellünkben megfelelnek.

Természetesen ezek a véletlen tényezők csak külön
féle társadalmi erők és folyamatok lehetnek, amelyek 
közül néhány az Egyesült Államokban, egyebek a Szov
jetunióban, még mások pedig a világ többi részén fejtik 
ki hatásukat.

Mégis, mindannyiunk, minden emberi lény közös él
ménye, hogy -  úgy tűnik -  e társadalmi folyamatokkal 
kapcsolatban nem determinisztikus, hanem csupán va
lószínűségi előrejelzések tehetők. Még olyan esetekben 
is így van ez, amikor kivételesen igazán sokat tudunk 
a releváns társadalmi erőkről, mozgásokról. Még ilyen 
helyzetben is a legjobb, amit tehetünk az, hogy va
lószínűségi előrejelzéseket fogalmazunk meg: milyen 
eredményekre vezethetnek ezek a társadalmi folya
matok.

5 A döntéshozók tépései olyan lépések, amelyekről a különböző játé
kosoknak kellett dönteniük. A véletlen lépései (ezeket szokás a Termé
szet lépéseinek is nevezni, a ford.) olyan lépések, amelyeket valami
lyen véletlen mechanizmus (mint például a rulettkerék) választ ki. A 
játékosok olyan lépéseit, amelyek eredménye végső soron a véletlentől 
függ -  mint például egy érme feldobása -  szintén a véletlen lépések 
közé sorolható.

Ennek megfelelően a továbbiakban véletlen folyama
tot, még pontosabban lutrif fogok alkalmazni a releváns 
társadalmi erők formális ábrázolására. Releváns társadal
mi erők alatt azokat a folyamatokat értem, amelyek az 
amerikai társadalmat egy meghatározott típusúvá (mo
dellünkben valamely tf típusúvá) tették, s hasonlókép
pen, amelyek hatására az orosz társadalom egy másik 
meghatározott típusúvá (modellünkben valamely t f  típu
súvá) vált.

Még inkább pontosítva: azt tételezem fel, hogy még 
mielőtt bármilyen lépésre sor kerülne a játékban, egy lutri 
-  amelyet L-lutrinak fogunk nevezni -  választ egy tj tí
pust az amerikai játékos számára, s hasonlóan, kiválasztja 
az orosz játékos típusát, tf-et. Felteszem, hogy egy bár
milyen adott (tf, t f )  pár valószínűsége zz Z-lutriban

Pr{tj,  í2ra) = pkm, k = 1, ..., K és m = 1, ..., M. (3)

Minthogy az 1-es játékosnak K, a 2-es játékosnak pedig 
M különböző típusa lehetséges, az Z-lutri ZZ = KM kü
lönböző ( t f  t f )  alakú pár közül fog egyetlen egyet 
kiválasztani. Ezért ahhoz, hogy a lutri (a választás) tu
lajdonságait teljeskörűen leírjuk, H  különféle (persze 
nem feltétlenül különböző) pkm valószínűségre lesz szük
ségünk.

Természetesen ez a ZZ számú valószínűség mind nem- 
negatív lesz, összegük pedig éppen egységnyi. Ezen 
felül belőlük úgy képezhető egy K xM méretű [pk„j\ való
színűségi mátrix, hogy k és m minden lehetséges érté
kére a mátrix k-adik sora az 1-es játékos íf típusának, 
m-edik oszlopa pedig a 2-es játékos t f  típusának felel
tethető meg.

A továbbiakban fel fogom tételezni, hogy a két játékos 
ezt a ZZ-féle valószínűséget a releváns társadalmi erők 
természetéről rendelkezésükre álló információ alapján 
becsülik meg, csak olyan információt használva, amellyel 
mindketten rendelkeznek. Valójában úgy becsülik meg 
ezeket a valószínűségeket, mint ahogy egy külső megfi
gyelő tenné, aki csak a két játékos közös információira 
szorítkoznék ([2] 176-177. oldalak). Sőt, azt is felteszem, 
hogy hacsak az ellenkezőjéről nincs tudomása, mindkét 
játékos aszerint a feltételezés szerint cselekszik, hogy a 
másik játékos ugyanolyan módon és ugyanakkorára 
becsüli ezeket a pkm valószínűségeket, mint ahogy őteszi. 
Ezt a feltevést szokás a közös a priori becslések feltevésé
nek (commom priors assumption) is nevezni ([5] 210. 
oldal)6 7.

6 Lutri (lottery) alatt a közgazdaságtanban (pontosabban: a kockázat 
melletti döntéshozatal elméletében) számpárok olyan sorozatát értjük, 
ahol minden egyes számpár egyik tagja egy esemény bekövetkezésé
nek valószínűségét, másik tagja pedig az esemény bekövetkezése ese
tén a játékos (pénzben mért) kifizetését mutatja. Fontos, hogy az ese
mények egymást kölcsönösen kizárják, de valamelyikük bizonyosan 
bekövetkezzék (teljes eseményrendszert alkotnak). A lutrikat javakként 
is kezelhetjük: rajtuk preferenciarendezés értelmezhető, áruk lehet, 
definiált a várható értékük és várható hasznosságuk, és így tovább. A 
szerző itt a lutrit ennél tágabban értelmezi, szinte a véletlen-generátor 
szinonimájaként (a ford.).

7 Egy másik, talán még inkább szokásos elnevezése ennek az elvnek: 
Harsányi-doktrína (lásd például D avid  K r e ps : A course in microeco
nomic theory, Princeton, 1990, 111. oldal -  a ford.)
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Két részlet
a Budapesti Evangélikus Gimnázium -  a fasori -  

1937-es értesítőjéből

Tanulmányi verseny. Intézetünk tanulói az idén is résztvettek 
a Pintér Jenő tankerületi kir. főigazgató vezetése alatt május 24-én 
lefolyt országos középiskolai tanulmányi versenyen. Az idei ered
mény valóban felülmúlt minden várakozást. A versenyre induló 
8 tanítványunk közül heten nyertek helyezést; még pedig 5 az első 
helyen (6—6 egység): Zala Miklós a latinból (tanára dr. Jánossy 
István), Koeh Vilmos a történelemből (tanára dr. Koch István), 
Vieszt Zoltán a földrajzból (tanára dr. Koch István), Harsányi 
János a mennyiségtanból (tanára Renner János 1, végül Blaho 
Miklós a fizikából (tanára Kenner János). Ezenkívül Stohl Gábor 
(dr. Bogsch Sándor tanítványa) a természetrajzból harmadik helyen 
aratott győzelmet (4 egység) és Szegő Miklós (Oppel Imre tanít
ványa) a rajzból második helyen dicséretet nyert (2 egység). Az 
idén így 36 egységet szereztek derék diákjaink, ezzel a 15 év óta 
folyó versenyeket összesítve iskolánk pontszáma 176-ra növekedett. 
Jól tudjuk, hogy az ilyen verseny nem lehet döntő fontosságú alap 
az iskolák munkásságának értékelésénél. Az idei egyedülálló ered
ményünk lehet több szerencsés körülmény összetalálkozása. Hely
telen volna azonban ezt csak a vak véletlen szeszélyes játékának 
betudni. Kétségtelenül, nem jöhetett volna létre ez a siker, ha 
nincs mögötte versenyzőinknek kedves tantárgyuk tanulmányo
zásába való olyan kitai'tó és buzgó elmélyedése, amely jóval 
a szorosan vett iskolai kötelességteljesítés fölé emelkedik.

XI. PÁLYADÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK ÉS JUTALMAK.

Pályadíjak.
Az országos középiskolai tanulmányi verseny első helyen győz

tesei egy-egy 10 koronás aranyat kaptak Kund László hagyatékából: 
Blaho Miklós, Harsánvi János. Koch Vilmos, Vieszt Zoltán és Zala 
Miklós.

Ugyanezek az első helyen győztesek, valamint Stohl Gábor és 
Szegő Miklós, a tanulmányi versenyen helyezettek egy-egy arany
gyűrűt kaptak Névtelen adományából.

Alternatív módon egyszerűen azt is feltéte
lezhetjük, hogy mindkét játékos azon feltevés 
alapján cselekszik, hogy mindketten ismerik 
ezeknek a pkm valószínűségeknek a valódi 
értékét -  úgyhogy a közös a priori becslések 
feltevése következményként adódik.

Azt a matematikai modellt, amelyet úgy 
kapunk, hogy a korábbi alfejezetekben leírt 
kétszemélyes I-játékhoz hozzávesszük (az 
iménti módon felírt és értelmezett) Z-lutrit, a 
továbbiakban a G-vel jelölt I-játék valószínű
ségi modelljének nevezzük. Amint azt hama
rosan látni fogjuk, a valószínűségi modell 
jelentősége éppenséggel az, hogy a G-vel 
jelölt I-játékot egy C-játékká fordít át (konver
tál), amelyet G’-gal jelölünk.

(r-vel jelölt, nem teljes információjú 
I-játékunk átalakítása egy teljes, 
ám nem tökéletes információjú G * játékra

Ebben az alfejezetben végig a játékos-köz
pontú nyelvezetet fogom használni, mivel a 
teljes és nem teljes, illetve a tökéletes és nem 
tökéletes információjú játékokra vonatkozó 
hagyományos definícióink mind ebben a nyel
vezetben alakultak ki.

Térjünk vissza a G-vel jelölt kétszemélyes 
játékra, amelyet az Egyesült Államok és a 
Szovjetunió közötti fegyverzetkorlátozási tár
gyalások modellezésére használtunk. Most 
már jobban értjük, miért igaz -  a G eredeti 
feltételei mellett -, hogy a játék nem teljes 
információjú.

1) Először is, eredeti feltevéseink szerint az 
1-es játékos íf típusú, amit I-es ténynek fogok 
nevezni, illetve a 2-es játékos t’j  típusú, amit li
es ténynek fogok nevezni. Ezen felül, mind az 
I-es és Il-es tény megmásíthatatlan (kész tény) 
már közvetlenül a játék megkezdésekor is; azaz 
nem valamely, a játék lejátszása alatt bekövetkező lépés 
vagy lépések eredményeként kialakuló tényállás. Ennek 
következtében ez a két tény úgy tekintendő, mint amely a 
G játék alapvető matematikai struktúrájának része.

2) Másrészt, a „Ki mit tud?” fejezetben tett feltevések 
értelmében az 1-es játékos tudja az I-es tényállást, ám 
semmiféle ismerete nincs a Il-es ténnyel kapcsolatban. 
Ezzel szemben a 2-es játékos ismerni fogja a Il-es tényál
lást, ám semmit sem tud az I-es tényről.

Ahogy azt az imént megállapítottuk, az I-es és Il-es 
tény azonban egyaránt része a játék alapvető matemati
kai struktúrájának. Ezek szerint sem az 1-es, sem a 2-es 
játékos nem rendelkezik teljeskörű információval erről a 
struktúráról. Vagyis eredeti feltevéseink szerint G nem 
teljes információjú játék.

Hadd mutassam most meg, hogy amint a G játékot a 
valószínűségi modellnek megfelelően átértelmezzük, 
azaz, hogy a játékhoz hozzávesszük az L lutrit, eredeti G 
játékunkat egy új, G* játékká alakítjuk át, amely már 
teljes információjú! Természetesen, még eme átértelme

zés mellett is megmarad a 2) bekezdés kijelentéseinek 
igazságtartalma. Ám az I-es és Il-es tények szerepe gyöke
resen megváltozik. Ez a két tényállás mostmár az L lutri
nak a játék alatt megtett véletlen lépései nyomán alakul 
ki, s ezáltal már nem fognak a játék alapvető matemati
kai szerkezetéhez tartozni. Következményképpen az a 
tény, hogy egyik játékos sem rendelkezik teljeskörű infor
mációval mindkét tényállásra vonatkozóan, már nem 
jelenti azt, hogy a G* játék nem teljes (inkomplett) infor
mációjú lenne.

Éppen ellenkezőleg: az új, G* játék már teljes informá
ciójú lesz, mivel alapvető matematikai szerkezete, ame
lyet a valószínűségi modell révén definiálunk, mindkét 
játékos számára teljesen ismert.

Másfelől viszont, ha a 2) bekezdésbeli állításaink iga
zak maradnak a G* játékban is, akkor ez utóbbi nem tö
kéletes információjú játéknak fog számítani, hiszen mind
két játékos csak részleges információval rendelkezik az L 
lutri véletlen lépésének eredményeképpen a játék elején 
kialakuló (íf, t"') párról.

150 FIZIKAI SZEMLE 1 9 9 5 /5



Néhány feltételes valószínűség a G* játékban

Tegyük fel, hogy az L lutri az 1-es játékosnak a játék
ban való képviseletére a tf típust választotta ki. Ekkor, a 
„Ki mit tud?” fejezetbeli feltevéseknek megfelelően, a tf 
típus tudja, hogy most aktív állapotba került, és azt is 
tudja, hogy ő éppen tf típusú. Ám nem tudja, melyik a 
másik aktív típus a játékban.

Hogyan kell most íf-nak kiszámítania annak valószí
nűségét, hogy a másik aktív típus a játékban a 2-es játé
kos egy valamely adott t f  típusa? Úgy kell meghatároznia 
ezt a valószínűséget, hogy közben felhasználja mindazt, 
amit tud, jelesül azt az információt, hogy ő, a tf típus, 
egyike a két aktív típusnak. Ez azt jelenti, hogy a szóban- 
forgó valószínűséget úgy kell kiszámítania, mint a követ
kező feltételes valószínűséget*:

* í ( * )  = Pr(t2H I <j‘) = -P = —  (4)
E Pkmk - 1

Másfelől tegyük fel, hogy az L lutri a 2-es játékosnak a 
játékban való képviseletére a t f  típust választotta ki. 
Ekkor hogyan kell t2'"-nek kiszámítania annak valószínű
ségét, hogy a másik aktív típus a játékban az 1-es játékos 
egy valamely adott tf típusa? Hasonló okoskodással arra 
az eredményre kell jutnia, hogy ez a valószínűség az 
alábbi feltételes valószínűség:

n?(k)  = Pr( t f  | t? )  -  - f km .

E pkmm = 1

A két aktív típus félig-feltételes kifizető függvénye
Tegyük fel, hogy a játékban a két aktív típus tf és tf. 

Amint azt a két aktív típussal foglalkozó fejezetben lát
tuk, e feltevések mellett a két aktív típus kifizetései, vf 
és v f  az (1) és (2) egyenletnek megfelelően határozha
tó meg.

Mindazonáltal vegyük észre, hogy az (1) egyenlettel 
megadott vf kifizetés nem az a mennyiség, amelyet a tf 
típus maximalizálni próbál, amikor kiválasztja sf straté
giáját -  miután nem tudja, hogy ellenfele éppen t f  típu
sú. Ehelyett összesen annyit tud, hogy ellenfele a játék
ban a 2-es játékos dí-féle típusának egyike. Ezáltal úgy 
választja meg sf stratégiáját, hogy érdekeit ne csak az 
ismeretlen t f  típusú aktuális ellenfelével szemben, ha
nem a 2-es játékos összes, M-féle típusával szemben érvé
nyesítse; hiszen, amennyire csak tudja, közülük bárme
lyik az ellenfele lehetne.

Ám a tf típus azt tudni fogja: annak valószínűsége, 
hogy egy adott t f  típussal kerül szembe a lejátszás során, 
éppen a (4) képlettel megadott n ‘j(m) feltételes valószí
nűség lesz. Emiatt az a mennyiség, amelyet a tf megpró

8 Vesd össze a 4. lábjegyzettel a „Fegyverzet-ellenőrzési tárgyalások az 
Egyesült Államok és a Szovjetunió között a 60-as években” című alfeje- 
zet végén.

bál maximalizálni, a vf kifizetés uf várható értéke lesz, 
amely a következőképpen számítható ki:

M
u f = Uf (sf, s*) =  Y  n * (m ) Vf (sf, sf \  k, mj.  (6)

m - 1

Az sf szimbólum jelentése itt az alábbi M elemű vektor8 9:

Azért szerepeltettem az sf jelet az Uf függvény változói 
között, hogy jelezzem: a tf típus uf várható kifizetése 
nemcsak attól az s f  stratégiától függ, amelyet aktuális, 
de ismeretlen, t f  típusú ellenfele használni fog, hanem 
inkább az összes s2', ..., s f  stratégiától, amelyet M-féle 
potenciális ellenfele, tf..... tóközül bármelyik használ
na, ha mint tf ellenfelére, az L lutri választása éppen őrá 
esnék.

Hasonlóképpen végiggondolva azt kapjuk, hogy az a 
mennyiség, amelyet a t f  típus az s f  stratégia kiválasz
tásakor maximalizál, nem a (2) képlet által definiált v f  
kifizetés; hanem ennek a v f  kifizetésnek u f  várható 
értéke:

K
ufn = U f (sf, s f )  = Y ,  TC’"(£) V f  (sf, s f  - k, m). (8)

k = 1

Az s* szimbólum jelentése itt az alábbi K elemű vektor:

sf = (sf  s f  .., sf, .., s f ) .  (9)

Az sf jelet megintcsak azért szerepeltettem az Uf  függ
vény első változójaként, hogy jelezzem: a t f  típus vár
ható kifizetése az összes olyan sf, ..., s f  stratégiától 
függ, amelyet az 1-es játékos K-féle típusa közül bárme
lyik használna, ha az L lutri t f  ellenfeléül éppen őt vá
lasztaná.

Azért, hogy a (6) és (8) képletben használt Uf és Uf 
kifizető függvényeket megkülönböztessük az (1) és (2) 
képletben szereplő Vf és V f feltételes kifizető függvé
nyektől, az előbbieket félig-feltételes kifizető függvény
nek fogom nevezni. Vf és V f esetében a releváns típu
sok vf és v f  kifizetéseit a következő két feltétel mellett 
adjuk meg:

a) a típusnak magának aktív típusnak kell lennie;
b) a lejátszásban szereplő másik aktív típusnak a 

másik játékos megadott típusának kell lennie.
Ezzel szemben, Uf és Uf a b) feltételtől függetlenül, 

de az a) feltételtől függően definiálja az uf és u f  várható 
kifizetést a szóbanforgó típus számára. (Noha továbbra is 
igaz, hogy egyetlen típus sem jut semmilyen kifizetéshez 
a játékban, ha az L lutri nem választja ki aktív típusnak a 
játékban.)

Ahogy azt a G-nek a G*-gá történő átalakítását tárgya
ló fejezetben láttuk, amint a G eredeti I-játékot a való
színűségi modellnek megfelelően értelmezzük át, a G já-

9 A játékosközpontú nyelvezetet használva az eredeti cikkben ([2] 180. 
oldal) az M elemű s] és a K elemű s* vektort (lásd alább) rendre a 2-es 
és 1-es játékos normalizált stratégiájának neveztem.
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tékot automatikusan átalakítjuk egy G* -gal jelölt C-játék- 
ká. Ám a típus-központú értelmezés szerint a G* C-játék 
egy (K+M) szereplőjű játéknak tekinthető, amelynek 
valódi „játékosai” az 1-es játékosok K- és a 2-es játékos 
A/-féle típusai, akiknek kifizető függvénye rendre az Uj 
Qk = 1, K) és Up (m = 1, .... M) félig-feltételes kifize
tő függvény.

Ha ezt a (K + M)-féle típust a G* valódi „játékosainak”, 
illetve az Í7* és Up kifizető függvényeket az ő igazi kifize
tő függvényeiknek tekintjük, akkor könnyen definiálhat
juk a G’ játék Nash-egyensúlyait10. Ekkor, az egyensú
lyok között történő választás megfelelő elmélete alapján 
az egyensúlyok közül egyetlen egyet kiválasztva megad
hatjuk a játék megoldását.

«-szereplős I-játékok

A különböző játékosok típusai, 
az aktív halmaz és az alkalmas halmazok 
az n -szereplős I-játékokban

A kétszereplős I-játékokra vonatkozó elemzésünk 
könnyűszerrel kiterjeszthető n-szereplős I-játékokra is. 
Hely hiányában az n-szereplős elmélet alapjaira és lénye
gére kell magamat korlátoznom.

Legyen N  az összes n szereplő halmaza. Felteszem, 
hogy bármelyik i játékosnak (i = 1, ..., nj Kt különféle 
lehetséges típusa van, ezeket t], ..., tf, ..., ^'szimbólu
mokkal jelölöm. A játékban szereplő különféle típusok 
száma összesítve így

Z = E Kr (10)
i € S

Tegyük fel, hogy a játékosokat (1.....  i, ..., n) a lejátszás
során t*', ..., f*', ..., f** típusaik képviselik. Ennek az n 
típusnak a halmazát a következőkben ä aktív halmaz
nak fogom nevezni.

Bármely n-féle típusból álló, minden egyes játékos tí
pusai közül pontosan egyet tartalmazó halmazról elvileg 
elképzelhető, hogy a lejátszás során az aktív halmaz sze
repébe kerül. Az ilyen halmazokat alkalmas halmaz
nak nevezzük. Minthogy az í-edik játékos Kt eltérő tí
pussal rendelkezik, a különféle alkalmas halmazok szá
ma a játékban

h  = n  Kt- (i d
i e N

A H-féle alkalmas halmazt a következőképpen fogjuk 
leszámlálni:

n,, a2, ..., ah, ..., alt. (12)

Legyen A, az összes olyan alkalmas halmaz családja, 
amely egy / játékos ff típusát elemeként tartalmazza. Az

10 Ahogy maga John Nash is definiálta 1951-ben. Ő ezeket a pontokat 
egyszerűen egyensúlyi pontoknak nevezte. (A Nash-féle egyensúly
koncepció lényege: egyensúlyi helyzetben a játékosok kölcsönösen 
legjobb választ adnak egymás egyensúlyi stratégiáira -  a forcl.)

A- halmazba tartozó különböző alkalmas halmazok 
száma:

“ « - n  * , - # ■  a ? )
j e  N  ■í\
J* I

Legyen Z?f az összes olyan h alsó index halmaza, 
amelyre ah tagja az A- halmazcsaládnak. Minthogy A? és 
B'l elemei egymásnak kölcsönösen egyértelműen megfe
leltethetők, a Bf halmaznak hasonlóképpen a ( 0  külön
böző eleme van.

Néhány valószínűség

Feltételezzük, hogy még mielőtt a G* játékban bármi
lyen lépés sorra kerülne, valamely L lutri kiválaszt egy és 
csak egy alkalmas halmazt, amely a lejátszásban az a ä 
aktív halmaz lesz. Azt az n típust, amely beletartozik, 
ebbe az ä halmazba, aktív típusnak, az összes többit 
inaktív típusnak fogjuk nevezni.

Feltételezem, hogy annak valószínűsége, hogy az L 
lutri a játék ä halmazának egy adott ah alkalmas halmazt 
választ ki:

Pr(ä = ah) = rh (h = 1...... H ). (14)

Természetesen az rh valószínűségek mindegyike nem ne
gatív, és a //valószínűség összege egy. Nyilván annak a 
//-féle (a (3) képlettel megadott) pkm valószínűségnek fe
lelnek meg, amelyeket a kétszereplős esetben használtunk.

Tegyük fel, hogy az L lutri valamely i játékos típusai 
közül az adott ff típust választja ki aktív típusnak. Ekkor 
feltételezéseink szerint ő tudja, hogy típusa ff és ugyan
csak tudja, hogy éppen aktív típus. Másképpen kifejez
ve, íf tudja, hogy

f* e ä. (15)

Ám a f* e a állításból következik az

a e A!1 (16)

állítás, és annak megfordítása is, hiszen df pontosan azo
kat az alkalmas halmazokat tartalmazza, amelyek ff-t ele
mükként tartalmazzák. Ezért felírhatjuk:

(f* e ä) <=>(« g Aj1). (17)

Odáig már eljutottunk, hogy amennyiben íf aktív tí
pus, akkor ismeri a (15) állítást. Most hozzátehetjük: 
ebben az esetben tudja azt is, hogy igaz a (16) és (17) 
állítás. Másfelől azt is ki tudja számítani: annak valószínű
sége, hogy az L lutri olyan ä aktív halmazt választ, amely 
az df családhoz tartozik, a következő:

Pr (a e d  *) = £  rb. ( i8)
b e  /? *

A (15)—(18) állítások ismeretében hogyan tudja ez a ff 
típus annak a valószínűségét meghatározni, hogy az az a 
aktív halmaz, amelyet az L lutri választott, éppen egy
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adott ah alkalmas halmaz? Világos, hogy ezt a valószínű
séget a következőképpen kell kiszámítania:

7tj (h)  = Pr («  = ah \ tj  e a ). (19)

Az ah-hoz tartozó karakterisztikus vektort, c(h)-t, az 
alábbi «-dimenziós vektorként definiáljuk:

cib)  = (kv .... kv .... *„). (25)

(17) és (18) alapján tovább folytathatjuk a felírást:

Pr{a = ah | t j  e a)  = P r(ä  = ah \ ä e A j) =

= P r ( * = a>) .  r<, (20) 
P r ( a e  A j )  £  rb

b e fl,*
Ebből következően a keresett feltételes valószínűség (19) 
és (20) alapján:

h e »,*

(21)

Sratégiai profilok"
Tételezzük fel, hogy az i'-edik játékos A'.-féle típusa, 

tj, tj, tj' rendre az s], ..., sj, ..., sj' (tiszta vagy 
kevert) stratégiákat használná, ha az L lutri a lejátszásban 
aktív típusnak választaná. (Feltételezésünk szerint az 
inaktív típusok nem vesznek részt a lejátszásban, ezért 
stratégiát sem választanak.) Az i-edik játékos Ki típusá
nak stratégia profilját12 a következőképpen jelöljük:

s' = (s ’, .... s j ........  s*0, » = 1, ..., n-re. (22)

Legyen

s* = (s’, ..., sj-) (23)

az a rendezett halmaz, amelyet úgy kapunk, hogy először 
felsoroljuk az összes Aj stratégiát, amelyet s*, az összes A, 
stratégiát, amelyet s2*, ..., az összes A, stratégiát, amelyet s*, 
majd az összes A„ stratégiát, amelyet sj  tartalmaz. Nyilván
való, hogy s* a játék összes típusának stratégia profilja. A 
(10) képlet szerint s* Z különféle stratégiát tartalmaz.

Végül, jelölje s '(h)  azt a sratégia profilt, amely egy 
adott ah alkalmas halmaz n típusához tartozik.

A feltételes kifizető függvények
Legyen ah a következőképpen megadott alkalmas hal

maz:

= (.tj .... í  ").’ n y 11 12 (24)

11 Profil = keresztmetszet. A közgazdaságtanban olyan vektorok meg
nevezésére használatos kifejezés, amely egyfajta adatot tartalmaz ke
resztmetszeti mintában, azaz minden szereplőre vonatkozóan, (Például 
fogyasztási profil = minden egyes szereplő fogyasztása egy adott idő
pontban.) (A ford.)

12 [2] cikkemben az s'-hoz hasonló stratégiakombinációkat az i játékos 
normalizált stratégiájának neveztem. Vesd össze 9- lábjegyzettel „A 
két aktív típus félig-feltételes kifizető függvénye” című alfejezetben.

Tegyük fel, hogy az ah halmazt az L lutri a játék« 
aktív halmazává léptette elő, s hogy az i játékos részéről 
valamely tj típusa az aktív típus. Ez persze rögtön azt is 
jelenti, hogy tj eleme ennek az ah halmaznak, ami csak 
úgy képzelhető el, hogy a tj típus azonos a (24) képlet 
felsorolásában szereplő t j1 típussal -  ez viszont azt ered
ményezi, hogy szükségképpen k = k,.

Ám amennyiben ezek a kikötések teljesülnek, az ah 
halmaz és ez a. tj típus együttesen megfelelnek a (14)— 
(21) állításoknak.

Ahogy azt a két aktív típust tárgyaló fejezetben láttuk, 
egy bármilyen tj típus vj kifizetése egyaránt függ

1. A lejátszás n aktív típusának választott stratégiájától;
2. Attól, éppen melyek ezek az aktív típusok (az aktív 

típusok identitásától, „személyazonosságától”).
Ez mindamellett azt jelenti, hogy a tj típus vj kifizeté
se függ az előző fejezet utolsó bekezdésében definiált 
s ’(h) stratégia profiltól, valamint a (25) képlettel meg
adott c(h) karakterisztikus vektortól. Ezt úgy is felírhat
juk, hogy

vj = Vj(s'  (h), c(h)), ha t j  € ä  = ah. (26)

A Vj kifizető függvényeket (i = 1, ..., n; k = 1, ..., Kj) 
feltételes kifizető függvényeknek fogom nevezni. Először 
is, bármilyen adott típus csak akkor kapja meg a (26) által 
definiált t j  kifizetést, ha az L lutri a lejátszásban aktív 
típussá lépteti elő. (Ennek felel meg a tj*E ä feltétel a 
(26) képletben).

Másodszor, még ha tj valóban aktív típus is, (26) sze
rint tj  attól függ, hogy az L lutri az ah halmazt választja-e 
ki a játék a aktív halmazának.

Félig-feltételes kifizető függvények

A két aktív típus félig feltételes kifizető függvényét 
tárgyaló fejezetben alkalmazotthoz hasonló okfejtéssel 
megmutathatjuk, hogy az a mennyiség, amelyet valamely 
tj aktív típus maximalizálni próbál, nem a (26) képlettel 
megadott vj kifizetése, hanem ehelyett a várható kifizeté
se, azaz a vj kifizetés uj várható értéke. Az uj várható 
kifizetést a következőképpen definiálhatjuk:

u j  = U j ( s * )  = Yj, r c f W  V j [ s ' ( h \  c í h j ) ,
h -1 (27)
ha t j  e a.

Az Uj kifizető függvényeket ( í = 1, ..., n; k= 1, ..., A,) 
félig-feltételes kifizetéseknek fogom nevezni. Azért te
szem így, mert a Vj kifizető függvényekre kimondott 
feltételek közül az első rájuk is vonatkozik, nem úgy a 
második. Magyarán szólva, bármely adott tj típus csak 
akkor érheti el a (27) képlet szerint megadható uj vár
ható kifizetést, ha a lejátszásban aktív típus. De ha való
ban az, akkor uj várható kifizetése már nem fog attól
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Irodalomfüggni, hogy az L lutri éppen melyik ah alkalmas hal
mazt választotta ki a lejátszásban aktív a halmaznak.

Hasonlóképpen igaz az n-szereplős esetben is, hogy 
amennyiben egy I-játékot a valószínűségi modellünknek 
megfelelően értelmezünk át, akkor ezzel automatikusan 
át is alakítjuk egy G* C-játékká. Sőt mi több, a típus-köz
pontú interpretáció szerint ez a G*-gal jelölt C-játék egy 
Z-szereplős játéknak tekinthető, amelynek „játékosai” a 
játékban szereplő Z különféle típus. Minden egyes if 
típus kifizető függvényét annak U- félig-feltételes kifizető 
függvényével adhatjuk meg.

Ezeket az U- kifizető függvényeket használva már egy
szerű definiálni a Z-szereplős játék Nash-egyensúlyait [6\, 
valamint egy, az egyensúlyok közötti szelekcióra vonat
kozó megfelelő elmélet alapján kiválasztani közülük 
egyetlen egyet, mint a játék megoldását.
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M E G H ÍV Ó
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat -  amelynek 

N e u m a n n  J á n o s  is tiszteleti tagja volt -  tiszteleti 
tagjává választja H a r s  d n y  i  J á n o s t ,  aki 1994 de
cemberében elnyerte a közgazdasági Nobel-dí- 
jat. Harsányi János elfogadó előadását 1995- má
jus 15-én, hétfőn 2 órakor tartja a Magyar Tudo
mányos Akadémia Matematikai Kutató Intézeté-

nek előadótermében, az Intézettel közös rende
zésben. (Budapest V. Reáltanoda utca 13-15.)
Kérjük azokat a tagjainkat, akik az előadáson részt kí
vánnak venni, szándékukat előre jelezzék az Eötvös 
Társulat titkárságán (201-8682). Harsányi János előre 
elküldte angol nyelven tartandó, tudományos jellegű 
előadás kivonatát:

Games w ith Incom plete Information
In an n -person game, I shall denote the players as 

1, 2, ..., i, ..., n. Let Ut be the payoff function of player 
i. Let S, be the set o f strategies s„ available to him. His 
payoff, m, = Ut(s,, s2, ..., s(, ..., s„) will be a function of 
his own strategy s( and of the strategy combination 
s_i = (sl, ..., sM, s(+1, ..., s j  used by the other (n -1 ) 
players.

We distinguish between games with complete 
information (which I shall call C-games) and games 
with incomplete information (which I shall call 
I-games). In a C-game, each player will have full 
information about the n payoff functions U( and 
about the n strategy sets Sn\ whereas in an I-game the 
players will have only partial information about 
these payoff functions and about these strategy sets. 
(Moreover, in general the different players will have 
different information, and each player will have only 
partial information about what information any 
other player has or does not have about all these 
things.)

Already von Neumann and Morgenstern distin
guished between what I am calling C-games and

I-games (in their book Theory of Games and Econom
ic Behavior, 1944). But their own theory covered only 
C-games.

I got interested in I-games when I worked for the 
Arms Control and Disarmament Agency of the U.S. 
Government as a member of a small group of 
young game theorists (employed as part-time con
sultants) in the period 1964-1970.1 realized that the 
arms-control negotiations between the U.S. and the 
Soviet Union had the nature of I-games, and that 
the same was true about virtually all game situa
tions occurring in economic life and in other areas 
of social life.

What I did was to propose a mathematical model 
for I-games that reduced I-games to C-games, and 
thereby made I-games accessible to analysis by the 
standard analytical tools of game theory.

Yet, I am not sure how much interest this work 
will have for professional mathematicians. It contains 
no mathematical innovations; it amounts merely to a 
normal use of ordinary probability theory.

H.J.
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A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS TERMODINAMIKÁJA
AVAGY ETIKUS-E TAKARÍTANI ? Martinás Katalin

ELTE AHFT

A termodinamika II. főtétele -  az entrópia növekedése 
-  korlátot állít az ember számára is. Minden tevékenység 
növeli az entrópiát! Például amikor takarítunk, a gyerek
szoba rendjének ára az lesz, hogy a világegyetem, illetve 
a szűkebb környezetünk entrópiáját növeljük. Ezzel is 
közeledünk a maximális entrópiájú állapothoz. Ha a gye
rekszobát kitakarítjuk, akkor gyermekünk tiszta szobá
ban, de egy nagyobb entrópiájú világban fog létezni. 
Csökken-e ezzel az esélye annak, hogy ő is takaríthassa 
majd gyermeke szobáját?1 Ez eldöntendő kérdés minden 
termodinamikával és környezetvédelemmel foglalkozó 
mama számára. Ha az entrópianövekedés csökkenti az 
életesélyeket, akkor abba kell hagyni, de legalább is mi
nimalizálni kell takarítást!

Amikor a takarítás helyett a termelésre gondolunk, 
akkor már minden ember számára fontos lesz az a kér
dés, hogy hogyan és mit csinálhatunk, ha a saját jövőbeli, 
illetve a jövő generáció életlehetőségeit nem akarjuk ron
tani. Az ipari tevékenység irreverzibilis változásokat 
okoz. A nyilvánvaló környezetszennyezés mellett (mö
gött?) ott van az entrópianövekedés ténye. A veszélyes 
hulladékok ellen szükségtelen termodinamikailag is ér
velni. Nosztalgiával emlékszünk vissza a régi kirándulá
sokra, amikor még a csobogó patak vizét ihattuk. A ve
szélyes hulladék elsősorban technikai és gazdaságossági 
kérdés. Termodinamikai viszont az entrópia visszafordít
hatatlan növekedése. Kérdés, hogy a jelenlegi termelés 
entrópikus hatása mennyire csökkenti a jövő generáció 
lehetőségeit? Etikus-e takarítani a globális problémák, a 
környezeti krízis és korlátozott erőforrások korában?

Ha csak a II. főtételt nézzük, akkor minden takarítás és 
termelés növeli az Univerzum entrópiáját, így csökkenti a 
jövőbeli lehetőségeket, a jövő generáció esélyeit. Az iga
zán etikus a zérus termelés volna, aminthogy azt Geor- 
gescu-Roegen és követői állítják?

Tudjuk, hogy az entrópia szigorú növekedése csak 
izolált rendszerekre érvényes, és azt is, hogy a Föld nyílt 
rendszer. A földi folyamatokat a Nap energiája hajtja. Az 
izolált rendszerek entrópianövekedési törvénye nekünk a 
Földön nem tiltja meg a takarítást. Rossz érzésünk viszont 
megmaradhat, mert az Univerzum entrópiáját továbbra is 
növeljük. Földnek nyílt rendszerként való felismerése 
megszünteti ugyan az abszolút tiltást a takarításra, de 
nem ad választ arra, hogy vannak-e, és ha igen, akkor 
hol vannak a korlátáink. Mennyi szemetet kell és lehet, 
hogy eredményezzen a takarítást? Létezik-e egy minimá
lis szemét (hulladék), ami már tovább nem csökkenthető, 
vagy elvileg lehetséges a hulladékmentes technológia? A 
hulladék léte a II. főtétel vagy az emberi nemtörődömség

1 Lukács Béla: Környezetgazdálkodásról fizikus szemmel- A környe
zeti folyamatok termodinamikája -  Természet- és Környezetvédő Ta
nárok Egyesülete, Budapest, 1994.
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eredménye? Mennyit, hogyan és mivel szabad takarítani 
(termelni), ha a jövőre is akarunk gondolni?

Erre a kérdésre a jelenlegi közgazdasági elméletek 
nem adnak választ. Természetesen a termodinamika sem 
adhat teljes választ, mivel ez nem csupán fizika kérdése. 
De a termodinamikai értékelés, az emberi tevékenység
gel együtt járó entrópiaváltozások ismerete lényeges ada
lék a döntéshez.

Az entrópiaváltozások elvileg kiszámíthatók, gyakorla
tilag azonban keresztülvihetetlenek. C. Truesdell fogal
mazta meg, hogy az entrópiát minden olyan esetben ki 
tudjuk számítani, amikor az nem érdekes (például az ide
ális gázokra). Reális entrópiamérleg felírása a Földre csak 
elvileg lehetséges. Az entrópia-mérlegegyenlet felírásá
nak másik akadálya az lehet, hogy az entrópia számérté
ke nem sokat árul el a rendszerről. Egy gondolatkísérlet
tel ezt könnyen beláthatjuk.

Képzeljük el, hogy ajándékba kapunk almát, és két 
kosár között választhatunk. Melyiket kérjük, ha az aján
dékozó a következőkből csak egy adatot mond:

-  az első értéke 100 Ft, a másodiké 200 Ft;
-  az első tömege 1 kg, a másodiké 2 kg;
-  az első energiája 100 MJ, a másodiké 200 MJ;
-  az első entrópiája 100 GJ/K, a másodiké 200 GJ/K.

Az első három esetben nyilvánvalóan a második kosár kell. 
Mit tegyünk a negyedik esetben? Két érvelés lehetséges:

-  Kétszer annyi almának kétszeres az entrópiája -  a 
második kosarat kell választani!

-  A két kosárban ugyanannyi alma van, de a második
ban már öreg az alma. Közeledett az egyensúlyi állapot
hoz; ezért nagyobb az entrópiája. Most a nagyobb entró
pia azt jelenti, hogy kevésbé értékes. Az első kosarat kell 
választani.

A dilemma oka, hogy az entrópianövekedés lehet elő
nyös (nő az alma mennyisége), de lehet hátrányos is 
(öregedés). Az ajándékozó feloldhatja a dilemmát, ha 
nem az entrópiákról, hanem az entrópiahiányokról ad 
felvilágosítást. Az ajándékozó az entrópiahiányt az 
egyensúlyi és az aktuális állapot entrópiakülönbségével 
méri. Az ajánlata most így szól:

-  az első entrópiahiánya 100 GJ/K, a másodiké 200 
GJ/K.

A választásunk most egyértelmű, a második kosarat 
kérjük. Hiszen vagy kétszer annyi alma van a második 
kosárban, vagy „rendezettebb” állapotban van. Az aján
dékozó entrópiahiány definíciója azonban nem elég sza
batos. A dolgozatban az entrópiahiány szabatos fizikai 
definícióját adjuk meg. Extrópiának fogjuk nevezni. Az 
extrópia egy jól meghatározott fizikai mennyiség, amely 
az entrópiához hasonlóan nem mérhető közvetlenül, de 
mérhető mennyiségekből kiszámítható. Az extrópia ter
modinamikai értelemben véve tehát hozzáférhető, vele a 
termodinamikai számítások sokkal egyszerűbbekké és
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elvégezhetőkké válnak. Az extrópia a Schrödinger-féle 
negatív entrópia fizikailag jól definiált realizációjának 
tekinthető. A negentrópia elnevezés választását esetünk
ben nem tartottuk szerencsésnek annak ellenére, hogy 
szerintünk ez felel meg a schrödingeri szemléletnek, de a 
„Mi az élet?” című művében a negentrópia az entrópia 
negatívjával van definiálva. (Korábbi dolgozatainkban2 az 
extrópiát 7t-potenciálnak neveztük.)

A földi extrópiamérlegből kiderül majd, hogy a „takarí
tás” nemcsak etikus, hanem szükséges. Lehet úgy takarítani 
és termelni, hogy ezzel a jövő generáció lehetőségeit ne 
rontsuk. A termeléssel járó entrópiaprodukció önmagában 
nem káros a környezetre. Azért vagyunk a Földön, hogy 
termeljük az entrópiát. A hulladék (szemét) nem azért ve
szélyes, mert nagy az entrópiája. Éppen ellenkezőleg, a 
hulladék extrópiája a veszélyes. Minél kisebb a hulladék 
(fajlagos) entrópiája, azaz minél nagyobb az extrópiája, an
nál ártalmasabb lehet. A szemét nem a II. főtétel, hanem a 
tudatlanság, a rossz gazdasági szabályzók eredménye.

Extrópia

Az entrópia szót Clausius alkotta. Ezzel is biztosítani 
akarta az elsőségét a II. főtétel kimondásánál. Választását 
az indokolta, hogy egyrészt egy új, az energiához hason
ló hangzású kifejezést keresett. A szó gyökerét alkotó 
„tropy” görögül átalakulást jelent. Ezzel Clausius az ent
rópia és az átalakulás, változás szoros kapcsolatát jelle
mezte. Az entrópia növekedése a fizikai folyamatok irre- 
verzibilitását tükrözi. A diffúzió és a csökkenő különbsé
gek (például a meleg és a hideg között) mindennapos ta
pasztalata egy tendenciát jelez. Minden izolált rendszer 
az egyensúly felé tart. Ez a tendencia fejeződik ki a folya
matosan növekvő entrópiában, az állandó entrópiaterme
lésben. Zárt rendszer entrópiatermelését entrópiaproduk
ciónak nevezzük. Kiszámítása a

a = J  F
összefüggés alapján történik, ahol J az áram és F a termo
dinamikai erő. Például, hőközlés esetén az áram a hő
áram, J= q; a termodinamikai erő, F a reciprok hőmér
sékletek különbsége, azaz F = 1/7] -  1/7].

Ekkor az entrópiaprodukció a hőáram és a hőmérsék
letkülönbség szorzata, osztva az abszolút hőmérséklet 
négyzetével:

Ha nincs változás, átalakulási folyamat, akkorád) = 0. 
Az entrópiatermelés a változások mértéke. A II. főtétel, 
az entrópianövekedés elve, úgy is megfogalmazható, 
hogy az entrópiaprodukció nem lehet negatív:

2 K. Martinás, R.U. Ayres: Entropy, Information and Evolutionary Se
lection, Models of Sustainable Development -  Int. Symposium Paris, 
1994, p. 751
R.U. Ayres, K. Martinás: Waste Potential Entropy: The Ultimate Eco- 
toxic -  Economie Appliquée XLVIII (1995. április)

a  > 0.
Tegyük fel, hogy egy izolált rendszer t = 0 időpillanat

ban az S = 0 állapotban volt. Az entrópia változásának 
története izolált rendszer esetében így fejezhető ki:

/
S(t) = J a  dt.

Az izolált nemegyensúlyi rendszer entrópiája azt jellemzi, 
hogy már mennyi minden történt meg benne. Már 
mennyi lehetőség valósult meg a lehetséges változások 
közül. Ezek a múlt visszavonhatatlanul elveszített lehető
ségei (amelyek nem szükségszerűen mentek kárba, hasz
nosak is lehettek). Másik oldalról egy izolált rendszer 
lehetőségei, jövőbeni változásait a

S(°°)-S(t )  = j a d t
t

kifejezés adja meg, ahol S0 = S (°°) a rendszer végső, 
egyensúlyi állapotának az entrópia tartalma. Az ember 
számára a jövő az érdekes, József Attila szavaival:

„Csak ami nincs, annak van bokra,
csak ami lesz, az a virág,
ami van, széthull darabokra...”(Eszmélet)

Az izolált rendszer lehetőségeit, jövőbeli változásait az 
Sq -  S különbség határozza meg. A II. Főtétel értelmében 
a rendszerben mindaddig lesznek változások, amíg 
S0 > S. Amikor már Sa = S, a rendszer egyensúlyi állapot
ba került, nem lesz változás, mert nincs rá lehetőség. Az 
izolált rendszer nemegyensúlyiságát, változás-képességét 
S0 -  S jellemzi.

Az izolált rendszerekre adott definíció a környezetével 
kölcsönhatásban álló rendszerre értelmetlen. A kölcsön
hatások következtében mind S0, mind S változhat. Egy 
nyílt, a környezetével kölcsönhatásban álló rendszer vál
tozás-képességét is definiálhatjuk. Először meghatározzuk 
a rendszer és a környezete együttes entrópiaprodukcióját. 
Azután külön vizsgáljuk a környezetét (milyen változások 
lennének a környezetben, ha a vizsgált rendszer nem len
ne jelen). A különbséget extrópiának nevezzük:

n  = J a(R  + K ) d t  -  J a(K) dt.
t I

Az extrópia kiszámításához teljes mértékben ismerni kel
lene a jövőt. Mennyi entrópiatermelési lehetőséget bizto
sít a rendszer az adott környezetben? Ezt a lehetőséget 
kiszámíthatjuk, ha a környezetben csak azokat a változá
sokat vizsgáljuk, amelyek a rendszerrel való kölcsönhatás 
következtében lépnek fel. Az összes többi változást elha
nyagoljuk. A valódi környezetet egy redukált környezet
tel helyettesítjük. A redukált környezet csak a rendsze
rünkkel történő kölcsönhatások miatt változik, így önma
gában egyensúlyinak tekinthető rendszer. A redukált 
környezetben nem lesznek változások, itt a = 0. A II kife
jezésben a második integrál zérus lesz. Az első integrál
ban pedig a felső határon a rendszer és a környezet 
egyensúlyi állapotban lesz.
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n =  j ö ( R + K ) d t =  S0( .R )  + S0U O - S U i ) - S O O .
t

Az entrópiás jellemzéshez képest az extrópiával látszó
lag megnégyszereztük a munkánkat. Most már 4 entrópi
át kell kiszámítani. Termodinamikai megfontolásokkal 
azonban mérhető mennyiségekkel lehet felírni a FI-t, és 
ehhez nem kell az egyes entrópiákat ismerni. Röviden 
vázoljuk a szükséges átalakításokat:

A végső (egyensúlyi) állapotban a környezet energiája 
legyen EK0, térfogata legyen VKi], az egyes kémiai kompo
nensek mennyisége legyen NK 0. Közös jelöléssel ezek az 
extenzív paraméterek (XKi0). Hasonlóan a végső (egyen
súlyi) állapotban a rendszer energiája legyen ER0, térfoga
ta legyen VR0, az egyes kémiai komponensek mennyisége 
legyen NRJ0; az extenzív paraméterek (XKia).

A kiinduló állapotban a környezet energiája legyen 
Ek0 + AE, térfogata legyen VK0 + A V, az egyes kémiai 
komponensek mennyisége legyen NKja + ANj. Közös 
jelöléssel ezek az extenzív paraméterek kiinduló értéke a 
környezetben X Ki0 + A A,. A megmaradási törvények kö
vetkeztében a kiinduló állapotban a rendszer energiája 
Er0 -  AE, térfogata V io  -  AV, az egyes kémiai kompo
nensek mennyisége pedig NRj0 -  ANj lesz. Általánosan: 
a rendszer extenzív paraméterei a kiinduló állapotban 
X RiQ -  AX t lesznek.

A végső (egyensúlyi) állapotban a környezet SK0 entró
piája:

c = c ( p  v  N  1
°Ktt KV  VK0’ • • •  ’ l y KjC!J '

A kiinduló állapotban pedig:

^  = SkÍEko + AE, VK0 + A V, , Nkj0 + ANj).

n =  E  dYi s ikdYk-ik
Véges változásokra az eredmény:

Yk0

n  = E  ] Sik[Yi0- Y ) dYk.
ik

Az extrópia meghatározásánál egy elkerülhetetlen 
határozatlanság lép fel. A redukált környezet szubjektív. 
„A végső egyensúlyi” állapot függ a folyamatok aktuális 
elérhetőségétől; függ az időhorizontunktól. Ez a földi 
folyamatok jellegét tükrözi vissza. Nincs abszolút 
egyensúlyi környezet. A konkrét számításoknál általá
ban a környezet kényelmesen és egyértelműen megha
tározható.

A n  kiszámításának bemutatására határozzuk meg, 
hogy mennyi 1 tonna szén extrópiája?

Az extrópia meghatározásához a környezetet kell defi
niálni. Először vizsgáljuk meg a szenet, amikor a bányá
ban van. Ekkor a szén környezete szén; így a szén egyen
súlyi állapotban van a környezetével, n  = 0. Amikor a 
szenet kihozzuk a bányából, akkor a környezete a levegő 
lesz. Az egyensúlyi állapotot az eredményezi, ha a szén 
elég, és a keletkezett C02 elkeveredik az atmoszférában. 
Először kiszámítjuk 1 mol C —» COz reakció entrópiapro
dukcióját, ez 4MJ/molK; majd kiszámítjuk a keveredési 
entrópiát. A légkörben a C02-koncentráció, C = 0,03 %, a 
keverési entrópia S = 7? In(1 /C) = 24j/molK, R az uni
verzális gázállandó.

1 tonna szén a 106/l6  = 6-104 mól szén atom, így a 
teljes extrópia körülbelül 240 GJ/Kt,

Az extrópia változása

Először azt az esetet nézzük meg, amikor a kiinduló és a 
végső egyensúlyi állapot közel van egymáshoz, azaz 
AA,«  A, . Az átalakításokat elvégezve Taylor-sorfejtéssel 
kapjuk meg az eredményt:

n = - E  a a (a k .
i

Az extrópia kifejezésében csak a rendszer és a környe
zet intenzív paramétereinek (A Yt) különbségei jelennek 
meg, valamint a rendszer extenzívjeinek megváltozásai 
az aktuális és az egyensúlyi állapot között.

Az energia-tagot részletesen kiírjuk. Mivel a hőáram 
q = CAT, ahol C a rendszer hőkapacitása, a termikus 
fl-áram:

Az extrópia definíciója azt sugallhatja, hogy egy rend
szer extrópiáját kétféleképpen növelhetjük: S0 növelésé
vel és S csökkentésével. Ez csak látszat! Az S0 és az S 
ugyanannak az anyagi rendszernek az entrópiái az aktuá
lis állapotban, illetve a végső egyensúlyban. Ezért az S 
leadása mindig S0 vesztést is jelent. Leadással mindig 
csökken az extrópia;, illetve legjobb esetben nem válto
zik. A rendszer extrópiája akkor nem csökken, amikor a 
leadott anyag a környezettel egyensúlyban van.

Az extrópia változását a termodinamikai összefüggé
sek megadják. Idő szerinti deriváltja:

dU = d S0 _ dS 
d t d t d t

n í -A V
T ,

\

AE C
A T 2 

T2

Az általános alakot az Stk entrópiamátrix bevezetésével 
írhatjuk fel, ahol

d x k~  - E  s * dYk'k
ezzel az extrópia:

ahol az egyensúlyi entrópiatag, dStt/ d t  leírja a globális 
változást a rendszerben. Ha dS0/dt>  0, akkor a rendszer 
növekszik, dSa/dt<  0 csökkenést jelent.

Itt az Yí0 az i-edik intenzív paraméter egyensúlyi értéke, 
míg a dXf/ d t  a nettó ki- és beáramlás a rendszerbe. Sta-

dSo
dt = E  Y«

dX.
dt
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cionárius állapotban ez zéais. A nemegyensúlyi entrópia 
egyenlete:

ahol X az entrópiaprodukció. Ez a termodinamika II. fő
tétele miatt nem lehet negatív.

Js adja meg a tényleges entrópiaáramlást a rendszer 
határain keresztül. A képlet áttekinthetőbbé válik, ha az 
egyensúlyi entrópiaváltozást is szétbontjuk bejövő és 
kimenő tagra, azaz

^ 0  _ J
dt Jsobe -Js,

Hasonlóan járunk el a tényleges entrópiaáramokkal is:

Js Jsbe JSki'

Az egyensúlyi és az aktuális entrópiaáramok különbsége 
az extrópiaáram. Az index-karácsonyfák elkerülése érde
kében a bejövő extrópiaáramot n,,e-vel jelöljük, ezzel 
n tK = Jsobe - J sbe. Hasonlóan a kimenő Il-áram, 
n w = Jsoki -  Jskr Ezzel a n  mérlegegyenlete adódik:

d U  = d$o  _ d S  = n  _ n  _ _  
dt d t d t hs ki

Stacionárius állapotban d II = 0. Az entrópiatermelés 
egyenlő a nettó (befolyó mínusz kifolyó) extrópiaáram- 
lással. Zárt rendszer extrópiája mindig csökken. Az extró- 
piatartalom csak más rendszerekkel való kölcsönhatások 
(általánosan anyag/energia-cserék) során növekedhet. A 
termodinamika II. főtételéből következően egy rendszer 
csak befogad, megsemmisít vagy átalakít extrópiát. Egy 
zárt rendszer nem képes spontán módon extrópiát ter
melni. Ez a „hőhalál” elképzelésnek alternatív megfogal
mazása. Ha egy rendszerben minden extrópia elhaszná
lódik, akkor nem lesz további lehetőség a változásra. Ez 
a végső egyensúlyi állapot. Első látásra ez erősíteni lát
szik az „elkerülhetetlen pusztulás” szemléletét.

Az extrópia teljes mennyisége ténylegesen csökken az 
átalakulási folyamat alatt, de új formák is (vagyis maga
sabb rendezettség) megjelenhetnek. Nem igaz az, hogy 
struktúra a II. főtételnek ellentmondóan keletkezik. 
Éppen ellenkezőleg, valószínűleg ez a törvény felelős az 
élet létezéséért és a rendezett staiktúrákért az Univer
zumban.

A II. főtétel nemegyensúlyi rendszerekre vonatkozóan 
egyszerűen újrafogalmazható: stacionárius állapotban 
biztosítani kell az entrópiaprodukciót. Termodinamiká
ból ismert, hogy az entrópiaprodukció

° = E LtkAY{AYk
tk

alakban felírható, ahol L a vezetőképességi mátrix. Emlé
keztetőül idézzük fel az extrópia kifejezését:

n  =  E  s « a k , a Yb .
ik

n  és a a  kapcsolatban vannak. Mind az L, mind az S mát
rix pozitív definit. Ha II = 0, akkor az entrópiaprodukció 
is zéais. Más szavakkal n , azaz nemegyensúlyi szerkezet 
hiányában nem lehetséges stacionárius állapot. Tenden
ciaszerűen igaz, hogy ha n  növekszik, akkor a-nak szin
tén növekednie kell. Ez a következtetés nagyon fontos. 
Stacionárius rendszerben az extrópia teremtése és pusz
tulása is folyamatos. Az extrópiatörvény tehát nem egy
szerűen a pusztulás törvénye. Olyan mint Síva, a hindu 
isten: mind a pusztulásért, mind a teremtésért felelős.

Extrópiamérlegek

Schrödinger kérdezte meg, hogy mit is cserélünk az 
anyagcserében. Miért is eszik a kutya? Állandósult álla
potban a kutya mérete, tömege, energiája, a különböző 
kémiai komponensek mol-számai valamint az entrópiája 
és az extrópiája, nem változnak!

Az energia-mérleg:

vagyis a bejövő energia megegyezik a kimenő energiával. 
Az anyagi változásokat az atomok mennyiségével jelle
mezzük. Ha Nt az z-dik típusú atomok száma; akkor

Az anyagcsere során a kutya energiája és atomi összeté
tele nem változik. Mi változik? Termodinamikailag a 
kutya nem egyensúlyi rendszer, Ylkmya > 0. A második 
főtétel miatt, ha IT > 0, akkor a rendszerben kiegyenlítő
dési folyamatoknak kell történniük, így entrópiaproduk
ció is lesz, csökken a II. Az állandósult állapot fenntartá
sához biztosítani kell a ri-utánpótlást! Az extrópia nem 
változik, ha teljesül, hogy

nf* = ntó + z .

Az entrópiaprodukció következtében a kutya közeledik az 
egyensúlyi állapothoz. Az élő szervezet azonban elkerüli 
az egyensúlyi állapotba való gyors hanyatlást. Sokáig ezt 
azzal magyarázták, hogy a szervezetben különleges, nem 
fizikai erő működik (vis vitális). A teljes termodinamikai 
egyenletek azonban egyszerűbb magyarázatot adnak. Az 
állandósult állapot fenntartásához biztosítani kell a Tl-után- 
pótlást! Ha IIte > X, akkor a nemegyensúlyiság nem csök
ken. Az élő szervezet állandósult állapotban maradhat. 
Tiszta Fl-áram azonban nem létezik. A nemegyensúlyiság- 
nak mindig anyagi hordozója van. Az extrópiafelvétel 
mindig energia- és anyagáramlással jár együtt. Az állandó
sult állapot fenntartásához az extrópiahordozókat el kell 
távolítani a rendszerből. Ez extrópialeadást is jelent, de 
nem szükségszerűen. Amikor a leadott energia és anyag a 
környezettel egyensúlyi állapotban van, akkor a leadott 
extrópiaáram zérus lesz. Ekkor az output entrópiája maxi
mális. n w = 0 azt jelenti, hogy az output megkülönböztet
hetetlen a környezettől. Ez a hulladék nem szemét! Nem 
lehet ártalmas, nem változtatja a környezetet. Az output
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akkor lesz szemét, akkor lesz veszélyes a környezetre, 
amikor más lesz, mint a környezete. Minél nagyobb az 
extrópia, annál több változást indukálhat, annál ártalma
sabb. Természetesen a termodinamika értékmentes. A 
termodinamika elveiből nem következik, hogy az extrópia 
output által indukált változások hátrányosak. De tudjuk, 
hogy ami elromolhat, az el is romlik. Ha visszatérünk az 
entrópiás megfogalmazásra, akkor a szélesen elterjedt 
hiedelemmel szemben, nem az a baj, hogy a hulladéknak 
nagy az entrópiája. Ellenkezőleg! Minél kisebb a fajlagos 
entrópiája, annál veszélyesebb a hulladék, annál inkább 
szemét. Példák erre a kémiai mérgek, amelyek épphogy 
nincsenek egyensúlyban környezetükkel.

A kutya a környezetét kétféleképpen módosítja: Il-fel- 
véttel és leadással. Mindkettő egyirányú változást jelent. 
Az élővilág azonban megoldotta, hogy jó közelítéssel zárt 
ciklusok alakultak ki. Az effektiv bemenet a napsugárzás 
Il-je, míg a kimenet a 287 K sugárzás extrópiája. Ezért 
létezhet az élet ilyen régóta.

Ahhoz, hogy a Föld állandósult állapotban maradjon, az 
kell, hogy állandóan közeledjen a Föld az egyensúlyi 
állapothoz. X = Tlemlß entrópiaprodukciónak kell elő
állnia a Földön másodpercenként. Mi történik, ha ez 
nem igaz? Mi lesz, I  < Heredfí, azaz az entrópiaprodukció 
kisebb, mint az extrópiaáram? A teljes földi extrópia nő. 
Az extrópianövekedéssel együtt jár az entrópiaproduk
ció növekedése. Az extrópianövekedés addig tart, amíg 
el nem érjük a l  = 11^,-egyenlőséget.

Amikor X > Tlereds, akkor az entrópiaprodukció na
gyobb, mint az extrópiaáram. A teljes földi extrópia csök
kenni fog. Az extrópiacsökkenéssel együttjár az entrópia
produkció csökkenése. Az extrópiafogyás addig tart, amíg 
újra el nem érjük a X = Tlende egyenlőséget. Gaia biztosítja 
az állandó entrópiaprodukciót. (A gondolatmenet termé
szetesen csakis az állandó extrópiaáram mellett érvényes!)

Gaia létrehozta a nemegyensúlyi rendszereket a Föl
dön, hogy termeljék az entrópiát. Entrópiát termelnünk 
kell, de nem mindegy, hogy miből, mennyit és hogyan.

Univerzum extrópiamérlege

Az Univerzum adiabatikusan tágul, így a tágulás során 
az entrópia nem változik.

dS  = dE ^ p d V  
d t d t d t

Az Univerzum egyensúlyi entrópiája eközben

dS0 = d E + dV  
dt dt  0 dt

A termelés extrópiamérlege

A tényleges gyártási folyamat leírása meglehetősen bo
nyolult. Céljainknak most megfelel egy egyszerűsített kép 
használata. A gyárat, mint egy fekete dobozt tekintjük, 
amely az inputot outputtá alakítja. A gyár változásait nem 
vizsgáljuk. Feltesszük, hogy állandósult állapotban van. 
Ekkor az anyag és energia, valamint az entrópia és extró
piamérlege ugyanúgy írható fel, mint a kutya esetén. 
Egyetlen, de alapvető különbséggel. Az output két részre 
bomlik. A hasznos termékre, és a haszontalan hulladékra:

összefüggés szerint változik, ahol p0 az egyensúlyi nyo
más. Ennek megfelelően az Univerzum extrópiája

dU
dt [Po~P)

dV
dt

szabálynak megfelelően növekszik.

n.. — n + n , ....
k i term ek  h u lla d é k

A bemenet szintén két csoportba sorolható, a megújuló 
és a nem megújuló erőforrásokra.

be m eg ú ju ló  m e g ú ju ló '

A földi extrópiamérleg

Föld alatt, most természetesen csak a Földnek az em
ber által hozzáférhető részét tekintjük.

A Föld felszíne másodpercenként r = l,2-10n J ener
giát kap. A sugárzás hőmérséklete 5704 K. A Föld ugyan
ennyi energiát sugároz ki, átlagban 287 K felszíni hőmér
sékleten. Az anyagáram elhanyagolható. A Földre be
áramló és a Földről kimenő extrópiaáramok különbsége:

n.. r r 
287 5704

4■10M J/K

A Föld a bejövő napsugárzás hatására másodpercenként 
mennyivel távolodna el az egyensúlyi állapottól, ha nem 
lennének kiegyenlítődési folyamatok! A Föld extrópia- 
mérlegegyenlete:

dU
dt

rí, - n„, - E  .

A környezetet visszavonhatatlanul módosítja a Tltiem inegúju,ó 
felhasználása és a tJhulladél! kibocsájtása. Ezek tényleg 
csökkentik a jövőbeli esélyeinket! A termodinamika vi
szont nem tiltja, hogy ezek zérus értékűek legyenek, csak 
a tudatlanság ás a rosszul értelmezett gazdaságosság. 
Gazdasági irányító, szabályzó rendszerünk az ipari forra
dalom terméke. Ekkor a Tl„em m(lgúju ió  korlátlannak tűnt, és 
hasonlóan nem éreztük a Föld asszimilációs kapacitásá
nak végességét. A hulladék magától eltűnt. Egyetlen kor
látos termelési tényező volt, a munkaerő (természetesen 
a tőke mellett). Gazdasági irányításunk a munkaerővel 
takarékoskodik -  eredmény a munkanélküliség, a kör
nyezetszennyezés és a környezet kizsákmányolása.

Térjünk vissza az indító kérdéshez. Szabad-e takarítani? 
A takarítással járó entrópiaprodukció önmagában nem 
káros, nem eredményez nagyobb entrópiájú világot. A 
Föld állandósult állapotához szükséges az állandó entró
piaprodukció. További izgalmas és megválaszolandó kér
dés, hogy mennyi lehet az emberiség entrópiaprodukció
ja? Mennyit vonhatunk el a természeti folyamatoktól?
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POZITRON EMISSZIÓS TOMOGRÁFIA (PÉT)
-  nagy érzékenységű képalkotó eljárás élő rendszerek funkcionális vizsgálatára

Trón Lajos
Debreceni Orvostudományi 

Egyetem, PÉT Centrum

Képalkotó eljárások

Az élő rendszereket jellemző életfolyamatok struktúrához 
kötöttek. A struktúra meghatározott komponenseihez 
igen gyakran részfunkciókat lehet rendelni, de ezek a 
funkcionális összetevők sem léteznek csak igen jól defi
niált szerkezeti felépítés mellett. Alapvető szerkezeti vál
tozások nem ritkán azzal a következménnyel járnak 
együtt, hogy a rendszer nem képes a funkcióját ellátni. A 
megváltozott funkció ugyanakkor szerkezeti változásokat 
is előidézhet. A funkció és a struktúra közötti igen szoros 
kapcsolat magyarázza, hogy az élő rendszerek tanulmá
nyozása esetén (például humán diagnosztikai vizsgálatok 
körében) igen nagy jelentősége van a szerkezetvizsgáló 
módszereknek.

A szerkezetet analizáló eljárások között kiterjedten 
alkalmaznak egy sor olyan módszert, amely a vizsgált 
objektumról egy úgynevezett „képet” állít elő. A legáltalá
nosabb értelemben a kép fogalma úgy definiálható, mint 
a rendszer valamilyen (fizikai, kémiai, vagy egyéb) saját
ságának a helyfüggése, illetve ennek a helyfüggésnek a 
megjelenítése. A képalkotó eljárásokat több szempont 
szerint lehet osztályozni.

A megjelenítés történhet, egyebek között, egy kétdi
menziós, vetületi kép formájában. Ilyen képet eredmé
nyez a korai képalkotó eljárások között kiemelkedő je
lentőségű (és ma is alapvető jelentőséggel bíró) hagyo
mányos röntgen technika. Ebben az esetben a szövetek
nek a sugárzást elnyelő (vagy gyengítő) képessége az a 
fizikai tulajdonság, amely a technikával tanulmányozha
tó. A módszerrel a vizsgált biológiai rendszernek (illetve 
a helyfüggő sugárzásgyengítő képességnek) csak a vetü
leti képe állítható elő. A technika tökéletlenségeire utal, 
hogy az ilyen kép semmilyen információt nem hordoz a 
strukturális elemeknek a vetítés irányában történő lokali
zációjára, valamint a struktúrának a vetítési irányban mér
hető dimenzióira vonatkozóan.

Az említett hátrányoktól mentesek a tomografikus 
(rétegvizsgálatokra alkalmas) módszerek. Ezeknek a 
technikáknak a segítségével a tanulmányozott rendszer 
vékony síkmetszetei mentén (egy egy vékony szeletről) 
is megoldható a megfelelő sajátosságok feltérképezése. 
Ez a lehetőség a szeletek számának a növelése révén 
végeredményben lehetővé teszi a struktúra háromdimen
ziós vizsgálatát.

Egy másik típusú osztályozás aszerint történik, hogy a 
megjelenített tulajdonság a rendszer struktúrájával, vagy

A debreceni PÉT kamerát 1994. január 26-án helyezték üzembe. Mintegy 
fél évvel később végezték el az első humán vizsgálatokat. A debreceni 
PÉT Centrum Közép- és Kelet-Európa ma is egyetlen ilyen létesítménye.

funkciójával kapcsolatos-e. Anatómiai információt ered
ményeznek a röntgen abszorpciós sajátságokat térképező 
radiológiai módszerek, a mágneses rezonanciás tomogra
fikus módszer, valamint szinte minden ultrahang diag
nosztikai eljárás. Funkcionális leképezést jelentene, ha a 
vizsgált szöveti régiókban lejátszódó biokémiai folyama
tok térbeli megjelenítését, tehát a szöveti biokémia térké
pezését lehetne megoldani. A szöveteket alkotó sejtek 
anyagcsere intenzitásának vizsgálata, valamint helyfüggő 
megjelenítése, vagy a sejtek citoplazma membránjában 
expresszált specifikus kötőhelyek (például neurorecepto- 
rok, hormon kötőhelyek stb.) térbeli eloszlásának meg
határozása a tanulmányozott rendszer funkciójára utaló 
vizsgálati eredmény.

Funkcionális képalkotó eljárások

A funkcionális vizsgálatok kivitelezéséhez könnyen 
megadható egy általános, két feltétel teljesedésén alapuló 
eljárás. Ennek a stratégiának megfelelően találni kell egy 
olyan anyagot (vegyületet, gyógyszerkészítményt, farma- 
kont vagy akár sejtféleséget), amely a vizsgált rendszer 
meghatározott funkcióval rendelkező részein felhalmo
zódik. Egy-egy ilyen speciális eloszlás esetén a funkcio
nális képalkotáshoz elegendő a felhasználásra kerülő 
molekulákat alkalmas jelölővel ellátni, amely jelzők lehe
tővé teszik a megjelölt molekulák helyének azonosítását.

A fentiek illusztrálására megemlítjük a szervezeten 
belül valahol meglévő gyulladás lokalizációját. Ismert 
tény, hogy a gyulladások helyén a granulociták száma 
igen nagy mértékben megnő. Ha a vizsgálati személytől 
vett vérmintából izoláljuk a granulocitákat és azokat a 
jelölés megtörténte után visszajuttatjuk ugyanazon sze
mély vérkeringésébe, akkor ezek a megjelölt sejtek egy 
meghatározott idő elteltével „bedúsúlnak” a gyulladás 
helyén. Alkalmas jelölési eljárásnak tűnik, ha a sejteket 
valamilyen gamma sugárzó radioaktív izotóppal megje
löljük. Ezek után gamma sugárzást érzékelő detektorok 
segítségével megállapíthatók azok a régiók, ahol a radio
aktivitás az átlagosnál (a háttérnél) nagyobb, azaz a gyul
ladások lokalizálhatok.

Az ismertetett stratégiából rögtön következik, hogy a 
nukleáris medicina diagnosztikai célú képalkotó eljárá
sainak fejlesztése legalább két, viszonylag önálló részte
rületre bontható. A fejlesztés egy soha le nem zárható 
„műfaja” a radiofarmakon fejlesztés, aminek csak a fej
lesztők fantáziája, illetve kreativitása szab határt. A farina
kon fejlesztés igen szoros kapcsolatban áll az élettani, 
immunológiai, gyógyszertani stb. kutatásokkal, amelyek 
újabb és újabb hormonok, neurotranszmitterek, agonis-
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1. ábra. Gamma-fotonok észlelésére szolgáló detektor. A fotoelektron-sokszorozóhoz csatolt 
szcintillációs kristályban a gamma-fotonok felvillanásokat keltenek. A keletkezett fény a fotoka- 
tódról fotoelektronokat vált ki, amelyeknek számát növekvő feszültségre kapcsolt elektródák 
segítségével sokszorozzák. A folyamat eredményeképpen a detektor kimenetén elektromos im
pulzus jelenik meg.

ták és antagonisták azonosításával bővítik a specifikus 
locuszok megjelölésére felhasználható ligandumok vagy 
farmakonok körét. Napjainkban is tanúi lehetünk újabb 
farmakonok megjelenésének, amelyek segítségével meg
oldhatóvá válik korábban még nem vizsgálható funkciók 
„térképezése”. A nukleáris medicina másik, viszonylag 
önálló fejezete az instrumentáció. A műszer és mérés- 
technikai fejlesztés eredményeképpen egyre érzéke
nyebb, és ugyanakkor jobb térbeli felbontóképességgel 
rendelkező módszerek jelennek meg.

A nukleáris képalkotó módszerek igen jelentős ered
ményekhez segítették az élettan és a szöveti biokémia 
kutatóit -  ez a megállapítás közhelynek számít azok szá
mára, akik a nukleáris medicinával bármilyen közelebbi 
kapcsolatba kerültek. A legnagyobb eredmény kétségkí
vül az, hogy lehetővé vált a szervek funkcionális tanul
mányozása, sőt mód van a funkciók regionális analízisére 
is. Ilyen módon gyakran megszüntethetők a biológiai 
variabilitás okozta nehézségek, amik a fiziológiai méré
sek során gyakran számottevő problémákat jelentenek. 
Vannak olyan funkcionális sajátságok, amelyek különbö
ző egészséges személyek esetén is többszáz százalékos 
eltérést mutatnak egymáshoz képest, míg ugyanazon 
funkció regionális változása egy adott szerven belül 
(vagy páros szervek esetén) ennek töredéke. Ez magya
rázza, hogy a nukleáris medicina lehetővé teszi a funkció 
regionális megjelenésében meglévő rendellenességek 
diagnosztizálását, még mielőtt az egész szerv teljes (in
tegrális) funkciója kívül esne a normál kontroll értékek 
tartományán.

A nukleáris medicina képalkotó módszereiben 
alkalmazott detektorok

A pozitron emissziós tomográfiában szinte kizárólag 
szcintillációs detektorok segítségével észlelik a radioak
tív jelölő izotópok bomlásából származó gamma ré
szecskéket. A szcintillációs kristályokban a becsapódó 
gamma kvantumok bizonyos valószínűséggel kölcsön
hatásba lépnek a detektor anyagával. Ezeknek a köl
csönhatásoknak végső soron az az eredménye, hogy a 
gamma-fotonok becsapódása kicsiny fény-felvillaná
sokat, úgynevezett szcintillációkat vált ki. Ha a kris
tályt több oldalról fényvisszaverő réteggel vesszük kö

rül (lásd 1. ábra), akkor a szcintillá- 
ciók során keletkezett fény fotonok a 
kristályhoz illesztett fotoelektron 
sokszorozó fotokatódjára jutnak, 
ahol fotoelektronokat keltenek (az 
elektróda egyik „kötött” elektronja a 
fotokatódra eső foton energiája árán 
„szabad elektron”-ná válik és kilép a 
fotokatód anyagából). A fotokatód- 
ból kiváltott primér fotoelektronok 
száma igen alacsony, ezért ezeknek 
a közvetlen detektálása nehezen old
ható meg. Célszerűnek tűnik tehát 
ezeknek a részecskéknek a számát 
„megsokszorozni”. A primér foto

elektronokat a fotokatód közelében elhelyezett elekt
ródra (dinódára) össze lehet gyűjteni, ha annak poten
ciálja a fotokatód potenciáljához képest pozitív. Ha a 
potenciálkülönbség elég nagy, akkor az elektromos tér
erősség az elektronokat olyan energiára gyorsítja fel, 
hogy azok a dinódára érve abból másodlagos elektro
nokat „üthetnek ki”. A sokszorozási tényező a dinódá
kat fedő fémréteg minőségétől, valamint a becsapódó 
elektronok kinetikai energiájától függ. Ezt a sokszoro- 
zást további dinódák alkalmazásával „tetszés-szerinti” 
alkalommal meg lehet ismételni. A gyakorlatban 8-12 
fokozattal rendelkező elektronsokszorozókkal 106 -  108 
szoros erősítés könnyen elérhető a dinódák közötti fe
szültség alkalmas megválasztásával.

Gamma szcintigráfiás vizsgálatok

Egy biológiai rendszerben valamilyen módon eloszló 
radioaktív anyag térképezése a szcintillációs kristályok 
alkalmazásával megoldható, ha teljesítjük a következő 
két feltételt: 1./ a vizsgálat tárgyát képező rendszert le 
kell képezni a kristály felszínére, 2./ valamilyen módon 
biztosítani kell, hogy a szcintillációknak ne csak a puszta 
észlelése történjen meg, hanem regisztrálni lehessen 
ezeknek a felvillanásoknak a helyét is.

Az első feltétel teljesíthető az úgynevezett kollimáto- 
rok alkalmazásával. Ha a biológiai rendszer és a kristály 
közé elhelyezünk egy elegendően vastag ólom lemezt, 
úgy a detektor a forrást „nem látja”, a gamma kvantumok 
nem képesek a kristály anyagát gerjeszteni. A kollimáto- 
rok úgy készülnek, hogy egy ilyen ólom lemezen a felü
letre merőleges irányban egymással párhuzamos lyuka
kat állítanak elő úgy, hogy a forrást (a radiofarmakont 
tartalmazó biológiai rendszert) elhagyó gamma-fotonok 
közül csak azok érhessék el a kristályt, amelyek a lyukak 
tengelyével párhuzamosan, vagy közel párhuzamosan 
haladnak (2. ábra). Könnyen belátható, hogy a kollimá- 
torok alkalmazásával a kristály felületén megjelenik a 
páciens (és a benne található radioaktivitás diagnosztikus 
értékű információt hordozó, háromdimenziós eloszlásá
nak) vetületi képe.

A második feltétel (a helyzetérzékeny detektálás) 
például olyan módon biztosítható, hogy a kristályhoz 
nem egyetlen, a kristály méretét kevéssel meghaladó
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2. ábra. A gamma szcintillációs vizsgálatok elve. A radiofarmakon a 
vizsgált személyben a diagnosztikum típusának, valamint a kórképnek 
megfelelően oszlik el. A radioaktív bomlásokból származó fotonok kö
zül csak azok érik el a szcintillációs kristályt, amelyek a kristály elé 
helyezett kollimátor réseivel párhuzamosan haladnak. A gamma-foto
nok a kristályban felvillanásokat keltenek, amelyeket a kristályhoz il
lesztett fotoelektron-sokszorozók észlelnek.

fotoelektron-sokszorozót csatlakoztatunk, hanem ki
sebb méretűből annyit (lásd 2-3. ábra), hogy azok a 
felületet teljes mértékben lefedjék. Erre a célra kifejlesz
tettek speciális, hatszög alakú sokszorozókat. A gyakor
latban 35-70 darab fotoelektron-sokszorozóval borítják 
be a szcintillációs gamma kamera kristályát. A 3 • ábrán 
bejelöltük egy gamma-foton becsapódásának a helyét. 
Az a fotoelektron-sokszorozó, amelyik közvetlenül a 
szcintilláció felett helyezkedik el, a fényfelvillanásból 
sokkal több fotont gyűjt be, mint a távolabb elhelyezke
dők, az egészen távoliak pedig gyakorlatilag nem észle
lik a felvillanást. Ennek megfelelően egy alkalmas elekt
ronika az összes fotoelektron-sokszorozó kimenetén 
megjelenő jelek alapján lokalizálni tudja a gamma-foton 
becsapódásának a helyét. A helyinformáció az elektro
nika kimenetén egy koordináta pár formájában jelenik 
meg, amit egy számítógép memóriájában le lehet tárol
ni. Sok esemény (gamma-foton becsapódása) regisztrá
lása után a vetületi kép rekonstrukciós programok segít
ségével előállítható.

Sok esetben nem teljesen kielégítő, ha a radioaktív 
anyag eloszlásának csak a vetületi képét lehet rekonst
ruálni. Ha a vetítési irány mentén is szükség van a kü
lönböző szöveti mélységben elhelyezkedő részletek 
megkülönböztetésére, akkor több vetítési irány mellett 
is el kell készíteni a vetületi képet. Ennek az a módja, 
hogy a detektor egy köríven körbejárja a pácienst és 
eközben (különböző orientációk mellett) a berendezés 
több, mint száz vetületi képet készít el. A sok, külön
böző vetítési irány mellett elkészített vetületi képből 
rekonstruálható a teljes, háromdimenziós eloszlás is. Ezt 
a módszert SPECT néven tartják számon, ami az eljárás

3. ábra. A szcintillációs kristály és a z  abhoz csatolt (hatszögletű) foto
elektron-sokszorozók felülnézetben. A szcintilláció a csillaggal megjelölt 
fotoelektron-sokszorozó alatt történt. A fényfelvillanástól azonos távol
ságban elhelyezkedő (azonos tónussal jelölt) detektorok kimenetén 
azonos nagyságú jel jelenik meg. Az amplitúdó a felvillanás helyétől tá
volodva fokozatosan csökken, annak megfelelően, hogy egyre kisebb a 
detektorok fotokatódjára eső fény mennyisége.

angol elnevezésének kezdőbetűiből képezett betűszó 
(SPECT: Single Photon Emission Computed Tomog
raphy).

A sok különböző irányhoz tartozó vetületi kép elő
állítása a vizsgálati időt jelentősen megnyújtja. Planáris 
szcintigráfiás vizsgálatok esetén is előfordul a félórás, 
vagy ahhoz közeli időt igénylő vizsgálat. A SPECT vizs
gálatok ennél nagyobb időigénye csökkenthető, ha a 
berendezések két, vagy három szcintillációs kristályt 
tartalmaznak (így a vizsgálati idő felére, vagy harmadára 
csökken).

A geometriai hatékonyság, vagy effektivitás a gam
ma-fotonok azon hányadával mérhető, amelyet a kolli
mátor a kristály felé átenged. Ez a hatékonyság egy 
szorzat formájában állítható elő, amelyben a két szorzó
tényező a kollimátor felületének „le nem fedett, nyitott” 
hányada, illetve a detektálás hasznos térszöge. Ez utób
bi faktor természetes módon a gamma-foton energiájá
val változik, hiszen a „ferde irányban” haladó gamma
fotonokat kisebb energia esetén a furatokat elválasztó 
fal nagyobb mértékben, a nagyobb energiájú fotonokat 
pedig kisebb mértékben, vagy egyáltalán nem tudja 
blokkolni (kiszűrni). Teljesen kézenfekvő dolog, hogy 
az effektivitás, valamint a térbeli felbontás paraméterek 
egymás rovására javíthatók. Ha kisebb átmérőjű furato
kat tartalmazó, vastagabb anyagból készített kollimátort 
alkalmazunk, a leképezés élesebb, jobb a térbeli fel
bontás, de ezzel együtt romlik a fényerő, hiszen a de
tektálás hasznos térszöge is, valamint a kollimátor felü
letének „átlátszó, nem lefedett” hányada is csökken. Az 
úgynevezett alacsony energiájú, általános célú kollimá- 
torok effektivitása 0,0002 körüli élték, ami annyit jelent, 
hogy minden 5000 fotonból átlagosan csak egy éri el a 
szcintillációs kristályt.

Az alacsony hatékonyság azzal a nyilvánvaló hát
ránnyal jár, hogy a páciensbe jelentős mennyiségű ra
dioaktív anyagot kell injektálni, hiszen a radioaktív 
bomlásoknak csak 2-10~1 része vesz részt a képalko
tásban.
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Pozitron Emissziós Tomográfia

A gamma szcintigráfiás vizsgálatok kis geometriai ha
tékonysága az alkalmazott kollimátorok igen kis fény
erejével kapcsolatos. Egy-egy radioaktív atommag bom
lását követően megjelenő gamma kvantum a tér minden 
irányában azonos valószínűséggel emittálódik, ezért 
annak kollimátor nélküli, puszta detektálásából a legki
sebb mértékben sem lehet a bomlás helyére következ
tetni. Természetes dolog, hogy ha a gamma kvantumok 
csak egyetlen, meghatározott irányból érhetik el a de
tektort, a helyzetérzékeny üzemmódban működő (sok 
fotoelektron-sokszorozóval beborított) szcintillációs 
kristály alkalmazásával minden észlelt gamma kvantum
hoz meg lehet határozni egy egyenest, amely átmegy a 
radioaktív bomlás helyén. Ennek az az ára, hogy kolli
mátor alkalmazásával az összes többi (tudniillik minden 
más irányban emittált) kvantum elől „leárnyékoljuk” a 
detektort és ilyen módon ezeket a kvantumokat kizár
juk a képalkotás folyamatából.

Szükségtelenné válik a kollimátor alkalmazása, ha a 
jelölési célra felhasznált radioaktív izotóp pozitron 
emisszióval bomlik. Az ilyen radioaktív bomlás a béta
bomlás egy speciális válfaja, amelynek során az atom
magot nem egy negatív töltésű elektron, hanem egy 
azzal azonos töltésű és tömegű, de pozitív elektromos 
töltéssel rendelkező, úgynevezett pozitron hagyja el. A 
bomlásból származó és a testszövetekben hamar leféke
ződő pozitron a mindenütt megtalálható elektronok 
közül eggyel úgynevezett annihilációs kölcsönhatásba 
lép (a jelenséget szétsugárzásnak is szokás nevezni). 
Ennek során az elektron-pozitron-pár „eltűnik” és he
lyettük megjelenik két, 511 keV energiájú gamma kvan
tum. A szétsugárzó fotonok igen nagy pontossággal 
egymással ellenkező irányban hagyják el a kölcsönhatás 
helyét. Ez a tény meghatározó fontosságú a nagy geo
metriai hatékonyság szempontjából, hiszen a két foton
nak két kisméretű detektorral történő észlelése lehetővé 
teszi egy olyan térbeli egyenes kijelölését, amely ke
resztül halad a szétsugárzó kölcsönhatás helyén. Szá
mos pozitronbomló izotóp esetén a bomlásból szárma
zó részecskék (pozitronok) testszövetben mért hatótá
volsága szerencsés módon alig haladja meg az 1 mm 
távolságot, ezért a szétsugárzás, valamint a bomlás 
(azaz a radiofarmakon) helye igen nagy pontossággal 
azonos.

Az elmondottak úgy is megfogalmazhatók, hogy a 
detektált foton és annak keletkezési helye közötti kap
csolat biztosításához a pozitron emissziós technika ese
tén ugyanúgy szükséges a kollimálás, mint a bomláson
ként egyetlen fotont detektáló szcintillációs kamera ese
tében. Ugyanakkor az a tény, hogy az annihilációs su
gárzás két, egyidőben emittált, kollineáris, de ellenkező 
irányban haladó fotont tartalmaz, igen alkalmas mód
szert kínál ennek a sugárzásnak a detektálására, illetve 
az észlelt gamma-fotonok, valamint azok keletkezési 
helye közötti kapcsolat megállapítására. Az úgynevezett 
elektronikus kollimálás sémája a következő. Két sugár
zási detektort (amelyek az 511 keV energiájú gamma
fotonokat észlelni képesek) egy koincidencia áramkör

ei. ábra. A PÉT kamera gyűrűszerűén elrendezett detektorai. A koin
cidenciában megszólaló detektorok olyan egyeneseket jelölnek ki, 
amelyek metszéspontjai meghatározzák a radiofarmakon bedúsulások 
helyét.

nek nevezett egység bemenetére kapcsolnak. Ez az 
áramkör akkor szolgáltat a kimenetén jelet, ha a két 
bemenetére egyidőben (a koincidencia kör időfelbontá
sánál rövidebb időn belül) érkezik jel. Az 511 keV ener
giájú bemenő jelekkel üzemelő koincidenciakor kime
netén megjelenő impulzus azt jelenti, hogy a két detek
tort összekötő egyenes mentén valahol egy szétsugárzás 
(tehát az egyeneshez igen közel egy pozitronbomlás) 
történt. Az ilyen egyenesek metszéspontjai meghatároz
zák a radioaktív jelölővel ellátott farmakon felhalmozó
dásának helyeit (4. ábra).

Könnyen belátható, hogy ha egy vizsgálati rendszert 
gyűrűszerűén körbeveszünk kisméretű detektorokkal, 
akkor a detektorgyűrű vastagsága által meghatározott 
rétegből a detektorgyűrű felé haladó fotonpárok a detek
torrendszerrel észlelhetők. Mivel az összetartozó fotonok 
azonos időben „keletkeznek” az őket észlelő detektorok 
is azonos időben „szólalnak meg”, hiszen ezek a gamma 
kvantumok fénysebességgel haladnak, így 10-20 cm-es 
úthosszkülönbséget 1 ns (10~9 szekundum)-nál kisebb 
időeltéréssel futnak be. Ennek megfelelően a gyűrűszerű
én elhelyezett detektorok kimenő jeleit energia diszkri- 
minátorokon vezetik át (hogy az 511 keV-től eltérő ener
giájú, tehát biztosan nem annihilációs kölcsönhatásból 
származó fotonok ne járuljanak hozzá a háttérhez) és 
detektor-páronként vizsgálják a jelek egyidejűségét. Az 
egyidőben kimenő jeleket szolgáltató detektorpárok azo
nosítóit számítógép memóriában tárolják. Az adatgyűjtés 
befejezése után a detektorgyűrű által kijelölt síkban a 
radioaktivitás térbeli eloszlását számítógépes programok 
segítségével lehet rekonstmálni a memóriában tárolt de
tektorpárok adatai alapján.

A vizsgált rendszer több szeletéről nyerhető egyide
jűleg információ, ha azt nem egyetlen, hanem több, 
egymás felett elhelyezkedő detektorgyűrűvel veszik 
körül (a debreceni PÉT kamerában nyolc gyűrű és egy-
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egy gyűrűben 512 detektor található1)- Két detektor jelei 
közötti egyidejűséget úgynevezett koincidencia áram
körökkel lehet vizsgálni. Minden detektor esetén koin
cidencia feltételt vizsgálnak a kiválasztott, valamint az 
azonos gyűrűben elhelyezkedő közel 200 detektor kö
zött. Hasonlóképpen koincidencia feltételt vizsgálnak 
minden egyes detektor és a szomszédos detektorgyűrűk 
többszáz detektora között is. Két szomszédos detektor
gyűrűben elhelyezkedő detektor egyidejű megszólalása 
azt jelzi, hogy a bomlás a két detektorgyűrű által meg
határozott réteg között elhelyezkedő szeletben történt. 
Ilyen módon a debreceni PÉT kamerában a nyolc de
tektorgyűrű segítségével egyidejűleg 15 rétegről készít
hető felvétel. A lehetséges és az elektronika által külön- 
külön regisztrált koincidencia kapcsolatok száma mint
egy 750 ezer.

A debreceni PÉT kamera nyolc detektorgyűrűjével a 
vizsgált rendszernek a detektorgyűrűk tengelye mentén 
mért 10 cm-es régiójáról (azon belül 15 rétegről) készít
hető egyidejűleg felvétel. Az elmondottakból kitűnik, 
hogy egy ilyen rendszer „teljes érzékenysége” a gamma 
szcintillációs kamerák megfelelő adatainál több nagyság
renddel jobb. A PÉT vizsgálatok időigénye azonban nem 
csökken a gamma kamerás vizsgálatokhoz szükséges 
idők századrészére, hiszen itt nem egyetlen vetületi kép 
előállításához, hanem 15 tomográfiás rétegfelvétel előállí
tásához kell a szükséges számú foton(pár)okat detektálni 
és egy-egy rétegfelvétel elkészítéséhez sok-sok, különbö
ző irányú vetületi kép szükséges. Ha PÉT vizsgálatoknál 
is megelégednénk egyetlen vetületi kép előállításával, a 
vizsgálati idő a tényleges PÉT vizsgálati időnek a töredé
kére csökkenne.

A PÉT technika érzékenysége rendkívül nagy. Ez a 
módszer lehetővé teszi úgynevezett receptoroknak olyan 
alacsony koncentrációban történő vizsgálatát, amelyek 
más képalkotó eljárások számára a detektálási küszöb 
alatt maradnak (receptoroknak nevezik a sejtek memb
ránján, vagy egyéb strukturális elemén megjelenő specifi
kus kötőhelyeket, amelyek jól meghatározott molekulák 
-  hormonok, antitestek, neurotranszmitterek stb., általá
nos szóhasználattal ligandok -  szelektív megkötésére 
szolgálnak).

A módszer térbeli felbontóképessége elmarad a kom
puter tomográfia (CT), valamint a mágneses magrezo
nancián alapuló tomográfia (MRI)2 felbontóképessége 
mögött. Határt szab a felbontóképességnek, egyebek 
között, a detektorok mérete is, hiszen a detektorok a 
felületük dimenziójánál kisebb részletekről (tudniillik, 
hogy azon belül hová csapódott be a gamma kvantum) 
általában nem szolgáltatnak információt. A felbontásnak 
a detektorok mérete miatti határa leszorítható kisebb 
értékek felé, ha a mérés közben a detektorokat mozgat

' A debreceni PÉT kamera egésztest vizsgálatokra alkalmas (lásd ké
sőbb), típusa GE 4096plus, a General Electric cég szállította. A térbeli 
felbontóképességet, érzékenységet, az alkalmazhatóságot, valamint az 
egész berendezés teljesítőképességét illetően ez a kamera a piacon 
elérhető legjobb kamerák egyike.

2 A módszerre a magnetic resonance imaging megnevezés kezdőbetűi
ből képzett betűszóval hivatkoznak, hogy elkerüljék a nukleáris szóval 
járó kellemetlen asszociációkat.

ják. A körpályán végrehajtott mozgatás (úgynevezett 
„wobbling”) során a jelek detektálásának az idejét is 
mérve minden egyes jelhez hozzárendelhető a detektor
rendszer pontos helyzete. Ez a mérésmód ekvivalens 
egy olyan elrendezéssel, amelyben a valóságosnál jóval 
kisebb méretű detektorok találhatók. A felbontóképes
séget az is limitálja, hogy a két szétsugárzó gamma
foton haladási iránya nem pontosan 180 fokos szöget 
határoz meg. Ez a szög egy viszonylag szűk intervallu
mon belül, de mindenképpen változik a kölcsönható 
elektron-pozitron-pár impulzus viszonyaitól függő 
módon és mértékben.

Az eredmények kvantitatív jellege

A PÉT módszer egy nagy előnye több képalkotó eljá
rással szemben az, hogy a PÉT vizsgálatok eredménye 
abszolút egységekben skálázható. Erre az ad lehetősé
get, hogy minden „vetületi képhez” meg lehet határozni 
az úgynevezett sugárzás gyengítési korrekciós faktoro
kat. Ezek a faktorok megadják, hogy a szöveti abszorp
ció milyen mértékben csökkenti a detektált koinciden
ciák számát. Könnyen belátható, hogy egy adott rend
szer esetén a gyengítési tényező numerikus értéke 
ugyanazon detektorpár által kijelzett koincidencia ese
ményekre egy jól meghatározott érték, függetlenül attól, 
hogy a két detektort összekötő egyenes mentén hol kö
vetkezett be a szétsugárzásos kölcsönhatás. Ez azzal 
kapcsolatos, hogy a koincidencia detektálásához mind
két gamma kvantumot észlelni kell a megfelelő detek
toroknak.

A korrekciós faktorok meghatározásának egy módja, 
hogy külső forrás alkalmazásával transzmissziós képeket 
készítenek az emissziós felvételekhez analóg módon. A 
transzmissziós adatok jó minőségét úgy lehet biztosítani, 
hogy a transzmissziós adatgyűjtés idejét növelik. Ilyenkor 
ugyanis a statisztikus ingadozások miatti zaj (ami a kor
rekció elvégzése után a korrigált képet is torzítja) relatíve 
csökken.

PÉT izotópok és előállításuk

A pozitron emittáló izotópok között különös jelentősé
ge van az 150 , 13N és “C izotópoknak, amelyek a bioló
giai rendszereket alkotó, legnagyobb mennyiségben elő
forduló elemek izotópjai. Közös vonása ennek a három 
izotópnak, hogy viszonylag rövid a felezési idejük, ami 
relatíve kis dózisok mellett is lehetővé teszi alkalmazásu
kat (ez abból következik, hogy a radioaktív izotópok 
nagy hányada már a vizsgálat alatt lebomlik). Az alacsony 
rendszám miatt kisenergiájú gyorsítók is alkalmasak ezen 
izotópok nagy hozammal történő előállítására. Ezen túl
menően, ezek az izotópok elemi formájukban, vagy egy
szerű vegyületeik formájában gáz halmazállapotúak, ami 
tisztításuk, kezelésük során sok előnnyel jár. E három 
izotóppal kapcsolatos előnyök közül szinte mindegyik 
ráillik a i8F izotópra is, természetesen azzal a különbség
gel, hogy a fluor igen toxikus és csak kevés szövetben és

164 FIZIKAI SZEMLE 1 9 9 5 /5



1. táblázat

A négy leggyakrabban alkalmazott PÉT izotóp  
magfizikai jellem zői

Izotóp Felezési idő (min) Maximális pozitron 
energia (keV)

18p 109,7 635

“ C 20,4 960

,JN 9,96 1190

,5o 2,07 1720

kis koncentrációban fordul elő. A PÉT vizsgálatokban 
ennek ellenére jelentős szerep jut ennek az izotópnak. A 
gyakori felhasználás elsősorban azzal kapcsolatos, hogy 
a négy könnyű PÉT izotóp közül ennek az izotópnak a 
leghosszabb a felezési ideje, valamint, hogy a PÉT mód
szer nagy érzékenysége miatt az alkalmazott F koncentrá
ciók messze a toxikus határok alatt maradnak. Az 1. táb
lázatban összefoglaltuk a négy könnyű PÉT izotóp né
hány magfizikai jellemzőjét.

Az élő szervezetekben jelentős mennyiségben találha
tó könnyű elemek pozitronemisszióval bomló izotópjai
nak felezési ideje a perces tartományba esik. Ezek a rövid 
felezési idők hosszú időn keresztül akadályozták, néhány 
esetben ma is akadályozzák a fenti izotópoknak, mint 
radioaktív jelölőknek az alkalmazását. A rendkívül gyors 
kémiai és radiokémiái műveletek, illetve teljes „előállítá
si-gyártási technológiák” kidolgozása sok találékonysá
got és gyakran igen hosszú fejlesztést igényel. Ugyanak
kor tisztán kell látni a gyors lebomlás jelentette előnyöket 
is, hiszen pontosan ezek a rövid felezési idők teremtik 
meg a lehetőséget arra, hogy relatíve nagy aktivitásokat 
lehessen alkalmazni a vizsgálatokban (és ilyen módon vi
szonylag rövididejű adatgyűjtéssel is kellő statisztikával 
rendelkező, jó minőségű felvételeket lehessen készíteni, 
anélkül, hogy a vizsgálati személyt túlságosan nagy su
gárdózis érné. Ha ugyanis a vizsgálat időtartama egy fele
zési idő (például 10-20 perc), úgy annak során a páciens
be bejuttatott aktivitásnak a fele lebomlik a vizsgálat vé
gére, tehát a teljes aktivitásnak a felét lehet felhasználni a 
képalkotás céljaira. Ezzel szemben hosszabb (például 1 
nap) felezési idejű izotópok alkalmazása esetén ez a „ki
használható hányad” messze az 1 % alatt marad, ha elte
kintünk a „biológiai bomlástól” (attól tudniillik, hogy a 
bevitt radiofarmakonok a szervezetből az anyagcsere
folyamatok során meghatározott sebességgel kiürülnek). 
A rövid felezési idők lehetővé teszik, hogy bizonyos vizs
gálatokat igen rövid időn belül (akár néhány percen be
lül) meg lehessen ismételni az előzőleg kivitelezett vizs
gálatokból visszamaradt radiofarmakon zavaró hatása 
nélkül.

Ezeket az izotópokat ciklotron besugárzással az 1930- 
as évektől kezdődően tudják előállítani. A lehetőség 
megteremtése után a biológiai vizsgálatokban történő 
felhasználásuk azonnal megkezdődött. Az 1940-es évek
ben került sor az első humán vizsgálatokra. Az első alkal
mazásokból a legrövidebb felezési idejű lsO izotóp ter
mészetesen kimaradt.

Az 1. táblázatban feltüntetett izotópok rövid felezési 
ideje miatt ezen izotópokat alkalmazó PÉT kamerákat 
közvetlenül gyorsítók mellé telepítik. Talán az egyetlen 
kivétel a 18F, ami lehetővé teszi a jól szervezett szállítást. 
Természetes módon ezeknek az izotópoknak, vagy az 
azokkal megjelölt farmakonoknak a készletezését sem 
lehet megoldani.

A PÉT vizsgálatok során a szétsugárzó gamma kvan
tumok észlelése jelenti a ténylegesen detektált, primér 
jeleket, mint azt az előzőekben részleteztük. Ennek meg
felelően az 511 keV-es gamma-fotonok észlelésére alkal
mas detektorok minden PÉT kamera igen kritikus kom
ponensei. Az ilyen sugárzás érzékelők leglényegesebb 
tulajdonságai:
-  nagy érzékenység az 511 keV energiájú gamma kvantu
mok detektálására,
-  rövid koincidencia felbontási idő, amihez elengedhetet
len a szcintilláció rövid lecsengési ideje
-  nagy térbeli felbontás.

A nagy érzékenység még a nukleáris medicinában 
megszokott jelentőségnél is nagyobb fontosságú, hiszen 
a koincidencia feltétel miatt a PÉT technikában a beütés
szám ennek a négyzetével arányos. További kritikus 
szempontok a stabilitás, megbízhatóság, valamint az ala
csony ár, hiszen egy kamerában többezer detektor talál
ható.

Több laboratóriumban próbálkoztak sok-anódszálas 
(multiwire) proporcionális számlálóknak az alkalmazá
sával. Ezek a detektorok olyan, gázzal töltött proporcio
nális számlálók, amelyekben egy rácsszerűen strukturált 
anódszál rendszer lehetővé teszi az ionizációs esemény
nek kétdimenziós lokalizálását. Egy ilyen detektorrend
szer előnyei közé tartozik a jó térbeli felbontás (megfe
lelő tervezés esetén néhány milliméter), a konstrukció 
egyszerűsége és az alacsony ár. A PÉT alkalmazások 
szempontjából alapvető hátrány a kis detektálási hatás
fok, hiszen a detektálás alapjául szolgáló ionizációs 
folyamat egy alacsony sűrűségű gáz atmoszférában ját
szódik le. Ez az alacsony detektálási hatásfok jelentős 
mértékben javítható, ha a detektor rendszert nagy sűrű
ségű konverterrel (például ólom lemez) veszik körül. A 
szétsugárzó gamma-fotonok a konverter anyagában 
viszonylag nagy valószínűséggel keltenek fotoelektro- 
nokat, vagy Compton-elektronokat. Ezeknek a másod
lagos részecskéknek az észlelése már nagyobb hatás
fokkal történhet és a helyzetérzékeny detektálási lehe
tőség még mindig megmarad. Hátrányos, hogy a detek
tor érzékenység még a konverterekkel körülvett rend
szer esetén sem haladja meg az 5 % értéket, valamint, 
hogy a lassú jelek miatt a koincidencia felbontási idő 
hosszú.

Napjainkban szinte kizárólag szcintillációs detektoro
kat alkalmaznak sugárzás detektorként. Az ilyen detekto
rok egy szcintillációs kristályból és egy fotoelektron-sok- 
szorozóból állnak, amely egységeket optikailag csatolják 
egymáshoz. A kristályban az ionizáló sugárzás fluoresz- 
cenciás felvillanásokat kelt, amelyeket a fotoelektron- 
sokszorozó elektromos impulzusokká alakít. Az első PÉT 
kamerákban talliummal aktivált NaI kristályokat használ
tak, amelyeket a későbbiek során cézium fluorid, bárium
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2. táblázat

Szcintillációs kristályok jellem ző paraméterei

Detektor anyag NaI CsF BaF2 Bi,jGeäOj2

Relatív fényhozam 1 0,05 0,05-0,16 0,12

Bomlásidő (ns) 230 5 0,8-620 300

Sűrűség (g/cm3) 3,67 4,64 4,89 7,13

Lineáris gyengítési 
tényező 511 keV-nél 
(1/cm)

0,34 0,44 0,47 0,92

fluorid és bizmut germanát kristályokkal váltottak fel. 
Ezekkel a detektorokkal jobb detektálási hatásfokot 
(BiGeO), illetve 500 ps alatti koincidencia időfelbontást 
(CsF, BaF) lehet elérni. Néhány szcintillátornak az alkal
mazás szempontjából kritikus jellemzőit a 2. táblázat tar
talmazza. A szcintillációs detektorok alkalmazásának leg
főbb hátránya, hogy terjedelmesek és nehezen illeszthe
tők jó térbeli felbontású detektorrendszerbe. Mai, széria- 
gyártásban készülő kamerák egyedi detektorra vonatkoz
tatott hatásfoka 90 % körüli érték, (ami koincidencia ese
mények detektálására 80 %-ot jelent), az időfelbontás 
pedig 10-20 ns.

A Pozitron Emissziós Tomográfia 
alkalmazási lehetőségei

A PÉT eljárások előnyei egyebek között azzal kap
csolatosak, hogy ez a vizsgálati módszer csak részben 
fizikai természetű. Az egyrészt természetes, hogy a ra
dioaktivitás detektálása, valamint a számítógép memó
riában letárolt adatokból a térbeli eloszlás rekonstruálá
sa tisztán fizikai-számítástechnikai feladat, ám legalább 
ilyen fontos az a tény, hogy a radioaktivitás funkcionális 
sajátosságok alapján akkumulálódik, illetve lokalizáló- 
dik. Azok a funkcionális sajátosságok, amelyek meg
szabják a radiofarmakon térbeli eloszlását, mindig a 
konkrét farmakon molekula sajátosságaitól függenek. 
Ebből a szempontból az a meghatározó, hogy az illető 
molekula az élő szervezeten belül milyen folyamatok
ban vesz részt. Ezek a folyamatok lehetnek a szerveze
ten belül lejátszódó biokémiai reakciók, de lehetnek 
egyszerű fiziko-kémiai folyamatok (például különböző 
fázisok közötti megoszlás), vagy hasonlóképpen egy
szerű, de az élő szervezet szempontjából rendkívüli 
jelentőséggel bíró kötődési folyamatok, amelyek során 
egy-egy biológiailag „aktív” molekula, egy-egy specifi
kus helyre kötődik. Ilyen nagy specificitású kötődési fo
lyamatok játszódnak le az antigének és az ellenük ter
melt antitestek, a hormonok, neurotranszmitterek és a 
receptoraik között stb. Ezek a kötődési folyamatok a 
fiziológiás, illetve kóros funkció során igen nagy mér
tékben eltérhetnek egymástól. Megváltozhat a kötőhe
lyek koncentrációja, de módosulhat a kötés erősségét 
meghatározó kötődési állandó numerikus értéke is.

A klinikai alkalmazások közül kiemelkedik a tumor
diagnosztika. Ez a módszer lehetővé teszi a viszonylag

kis kiterjedésű, de fokozott anyagcseréjű tumorszövetek 
pontos kimutatását a szervezetben. A módszer más kép
alkotó eljárásokkal együttesen rendkívül megbízható 
tájékoztatást ad a kezelő orvosnak a tumorok pontos ki
terjedéséről, a tumor növekedés mértékéről, valamint 
támpontot ad az optimális terápia megválasztásához. Is
mételt PÉT vizsgálatokkal megítélhető az alkalmazott 
terápia eredményessége, jelzi a terápia módosításának 
esetleges szükségességét.

A módszert napjainkig az ideggyógyászok és idegse
bészek használták a leggyakrabban a központi idegrend
szeri tumorok diagnosztikájában, de igen gyakran alkal
mazzák lágyrész tumorok (vastagbél, végbél, emlő, tüdő, 
izom) és csonttumorok azonosításában, terápiájuk beállí
tásában és követésében is.

Bizonyos típusú agydaganatos megbetegedések esetén 
a daganat anyagcseréjének vizsgálatával még a műtétek 
előtt információ nyerhető az elváltozás biológiai termé
szetéről. Ilyen vizsgálatok eredményeképpen megbecsül
hető, hogy a betegség milyen lefolyású lesz. Amennyiben 
szövettani vizsgálatok céljából mintavétel szükséges, úgy 
a PÉT felvételek segítségével pontosan behatárolható az 
a régió, amely erre a célra a legalkalmasabb. A daganatok 
műtéti eltávolítását követően már az operációt követő 
napokban tisztázni lehet, hogy az eltávolítás teljes volt-e? 
Ilyen kérdések eldöntéséhez az egyébként széleskörben 
használt CT, illetve MRI módszerek csak korlátozottan 
nyújtanak támpontot.

Számos esetben szükség van műtét utáni sugárkezelés
re is. A nagy érzékenységű PÉT vizsgálatok nagyon érté
kes segítséget nyújtanak a besugárzás tervezéshez, hiszen 
nagy pontossággal kijelölik a céltérfogatot. A sugárkeze
lés megtörténte után gyakran ellenőrzik annak hatékony
ságát. Ennek során meg kell állapítani, hogy a sugárterá
pia elérte-e célját, vagy a daganat egy hányada túlélte a 
kezelést.

Gyakran előfordul, hogy az ellenőrző vizsgálatok rönt
genfelvételein szövetszapomlat észlelhető. Ez utalhat 
kiújuló daganatra, de nem különböztethető meg egyértel
műen a sugárkezelés következtében kialakult szöveti 
elhalástól. FDG-PET vizsgálatokkal ez a két egymástól 
eltérően kezelendő kórkép teljes biztonsággal elkülönít
hető.

Kiemelkedő jelentősége van a módszernek epilep
sziákban, mert lehetővé teszi az epileptikus gócok lo
kalizációját. Fontosak a kardiológiai alkalmazások: szív
műtétek előtt a szív izomzat funkcionális állapotáról, az 
élő és elhalt szöveti részek arányáról, ezen régiók tér
beli elhelyezkedéséről kap a szívsebész pontos és más 
módszerrel nem pótolható információt, s a szívműtét 
után annak sikeréről, esetleges további gyógyszeres ke
zelés beállításának szükségességéről győződhet meg.

HELYREIGAZÍTÁS
Lapunk 4. száma 144. oldalán a helyes szöveg:

1948-ban a Kossuth-díj legelső kiosztásakor Tildy Zoltán köztársasági 
elnök nyújtotta át a díjat Öveges Józsefnek és Sík Sándor költőnek.
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BARNÓTHYNÉ FORRÓ MAGDA
(1904-1995)

-  Viharból szélcsendbe...

1945. március-április, Eszterházy utca (most Puskin ut
ca) 5-7. Rom, törmelék, szemét szétszórva az udvaron. De 
nem csak az udvaron, és nem is csak szemét: műszerek, 
kézi szerszámok, nemes anyagok, például temperált plati
naötvözetekből készült torziós szálak az Eötvös-ingához.

Ezen káosz felett egy rendező elme: már nem egészen 
fiatal, de agilis, élénk fekete szemű, kis termetű asszony, 
aki -  ugyancsak magántanár -  férjének tanácsokat ad, 
Károly bácsi és Baky bácsi II. oszt. altiszteknek, valamint 
két hátulgombolós nadrágú, sebtében „kooptált” díjtalan 
gyakornoknak (F. Ervin gyógyszerészhallgatónak és H. 
Ottó kémfizes tanárjelöltnek) pedig utasításokat osztogat 
arra nézve, hogy mi miért és hová kerüljön „biztonságba”.

Aztán megszervezi a Rybár István tanszékvezető pro
fesszor előadásait tarkító demonstrációk bemutatását. 
(Férje ebben ötletesen, de kissé unottan segíti.) Közben 
(H.O. ad hoc tolmács segítségével) válaszol egy hirtelen 
megjelent, grúz „vendég” kérdéseire, aki a Szovjetunió 
Akadémiája nevében intenzíven érdeklődik, hogy milyen 
jellegű magfizikai kutatások folytak a Tanszéken 1939. 
óta, de csalódottan távozik.

Aztán megható hangú leveleket ír a „géhás” Beller Bé
la úrnak, a PÉNZEK kezelőjének.

Aztán felveszi a kapcsolatot a Tatabányai Bányák igaz
gatóságával (és az onnan a Tervhivatalban vezető állásba 
került O.Gy. későbbi akadémikussal), mert folytatni akar
ja a kozmikus sugárzás mérését 600 méter vízekvivalens 
mélységű tárnában. (Ezen mérésekkel szerzett nevet a 
szűkebb [értsd: kozmikus] fizikus-szakma köreiben.)

Aztán találkozókat szervez és kooperációt szorgalmaz 
orvosokkal, mert egereken tanulmányozza a kozmikus 
sugárzás által ólomrétegekben kiváltott másodlagos su
gárzások biológiai hatását.

Aztán („...no hisz úgy volt, aztán elesett...”) hirtelen 
eltűnik férjével együtt, aki egyszer kifejtette nekünk, ap- 
ródoknak, hogy adóhátraléka nem lévén, sem pedig „le 
nem ült” börtönbüntetése nem terhelvén közjogi lelkiis
meretét, jogellenesnek tartja annak megakadályozását, 
hogy belátása szerint külföldre utazzék.

Személyes élményeim sora ezzel megszakad és nem 
vállalkozom annak megítélésére, hogy Illinois államban 
hogyan érezhette magát a Barnóthy-Forró kutatópár és 
hogy milyen sikerélményekben volt része.

Amikor -  mint sejteni lehetett -  nem magyar sikerszto
rinak, hanem emberi sorsot tükröző írástöredéknek sike
redett megemlékezés írására szólított fel folyóiratunk fő- 
szerkesztője (aki nem csak idegenbe szakadt honfitársa
ink éber számon tartója, hanem „mellesleg” a kozmikus 
sugárzás kutatásának mindig is érdemileg érdeklődő fi
gyelője) azt is éreztette, hogy a jelen fiatal fizikus nemze
dék „tárgyszerű” informálására is szolgáltassak anyagot.

Ez annál is indokoltabb, mivel nem csak sok generá
ció fejlődése választja el a bányabeli (elektroncsöves) 
mérőkapcsolásokat a mai PC-ket kiegészítő mérőkártyák
tól, hanem az agyak formatálásban is legalább kétnemze- 
déknyi továbblépésnek lehetett tanúja Forró Magdolna 
Magyarországról 1948-ban, illetve az élők sorából ez év 
elején bekövetkezett távozása között. (A gazdasági for
mációk nemzedékváltásaira hadd ne térjek ki.)

Forró Magdolna jómódú családjának ipari-kereske
delmi kapcsolatai nyilván megkönnyítették azt, ami kü
lönben szinte lehetetlen lett volna. Nevezetesen a két 
világháború közötti Magyarországon újszerű (korszerű) 
fizikai kutatási téma elindítását. Nota bene: nem pro
fesszori, hanem docensi-adjunktusi szintről, méghozzá 
az Eötvös-hagyományokat elvi és gyakorlati (alkalma
zott geofizika!) előnyökre való tekintettel erősen kon
zerváló környezetben!

A bányabeli mérések lehetőségének adminisztratív és 
műszaki előkészítése -  minden „könnyítés” ellenére -  
komoly teljesítmény lehetett. És nemcsak Tatabányán, 
hanem Újpesten, az Egyesült Izzóban, valamint Angyal
földön, a Philips-fiókban folytatott tárgyalások (és tarhá
lások) eredményességétől függött.

Nem kis hőstettnek számít az is, hogy az Eötvös-épü- 
letkomplexum tornyának tetején vékony faborítású, de 
kitűnően közművesített házikó létesülhetett, amely nem
csak a kozmikus sugárzás minden komponensének mé
résére, hanem huzamosabb tartózkodásra (sőt virrasztás
ra is) alkalmas volt.

A magam részéről (aki egyetemi oktatói „karrierem” 
elején annak idején még I. éves medikus hallgatók fizika 
zéháin csőszködtem) az alábbiakat sem szeretném emlí
tés nélkül hagyni: Forró Magdolnának (és férjének), mint 
egy egyetemi tankönyv korszerűsített kiadása gondozói
nak komoly része volt abban, hogy a harmincas-negyve
nes években tanárjelöltek, medikusok és patikushallga
tók részére rendelkezésre állt egy kiforrott, olvasmányos, 
általános („kísérleti”) fizikai tankönyv. Tangl Károly pro
fesszor könyvéről van szó, amelynek tartalma, illetve 
terjedelme ésszerűen optimalizált volt, többek között 
azért is, mert teljes egészében való számonkérését medi
kusok szigorlatain vagy tanárjelöltek alapvizsgáin nem 
lehetett maximalizmusként kifogásolni.

A fentieken túl Forró Magdolna egy igényes, de nem 
könnyű természetű férj mellett mindig jókedvűen helyt 
állt, a társadalmi kapcsolatokat méltóságteljesen, de ked
vesen tartotta. Szubjektív megemlékezésem végén kívá
nom ezen erős lelkű asszonynak, hogy magyarországi 
hányatott utolsó tizenöt éve után -  és ki tudja milyen 
amerikai évtizedek után -  nyugodjék békében.

Haiman Ottó
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AKADÉMIAI OSZTÁLYKÖZLEMÉNYEK

KITÜNTETÉSEK

1995. március 15-e alkalmából Göncz Árpád köztársa
sági elnök SzÉCHENYi-DÍjban részesítette Szépfalusy Péter 
akadémikust, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tan
székvezető egyetemi tanárát a fázisátalakulások dinami
kai skálatörvényeinek meghatározásában elért eredm é
nyeiért, a térelméleti módszereken alapuló soktestproblé- 
mának, a kritikus jelenségek és fázisátalakulások modern 
elméletének, továbbá az egyensúlytól távoli instabilitások 
hazai kutatásának bevezetéséért, a kvantumrendszerek 
kaotikus viselkedésére vonatkozó, világszerte elismert

Rovatvezető: Neményi Márta 
MTA Fizikai 
Tudományok Osztálya

munkásságáért, nemzetközileg is jelentős statisztikus 
fizikai iskola megteremtéséért.

❖
Az MTA Elnöksége 1994-ben Eötvös József Koszorú- 

val tüntette ki Somogyi Antalt, a fizikai tudomány dokto
rát, az MTA KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézeté
nek tudományos tanácsadóját, a kozmikus sugárzás ta
nulmányozása, valamint az űrkutatás terén végzett több 
évtizedes, sokoldalú, eredményes tevékenységéért.

Gratulálunk a kitüntetetteknek!

AZ MTA SUGÁRVÉDELMI ÉS KÖRNYEZETFIZIKAI BIZOTTSÁGÁNAK 
ÁLLÁSFOGLALÁSA A MOHOVCEI ERŐMŰ LÉTESÍTÉSÉRŐL

1. Demokratikus országok közösségében egyre inkább 
természetes folyamattá válhat, hogy az egyes országok 
lakossága véleményt nyilvánít olyan létesítményekről, 
amelyek hatása potenciálisan túlnyúlhat a határokon. A 
jövőben ilyen létesítménnyé válhatnak a nagyobb erőmű
vek is, bármilyen típusúak legyenek. A demokratikus 
állásfoglalásnak azonban szükséges előfeltétele, hogy a 
véleményt nyilvánító közösségek rendelkezzenek a kellő 
információval. Ha a médiumok vagy egyes mozgalmak 
hamis információt terjesztenek, ezzel megakadályozzák, 
hogy a közösség kialakuló állásfoglalását nemzetközi 
szinten komolyan vegyék. Ezért érezzük kötelességünk
nek, hogy mint nem állami szerv, hanem a szükséges 
információval rendelkező testület, véleményt nyilvánít
sunk Szlovákia tervezett mohovcei atomerőművével kap
csolatban.

2. Az atomerőművek történetének legsúlyosabb ka
tasztrófája Csernobilban történt 1986-ban. A Csernobili 
Atomerőmű urán fűtőelemekkel, grafit lassítóval és víz 
hűtőközeggel működött. Az ilyen (korábban Egyesült 
Államokban is használt) konstrukciók potenciális in- 
stabilitására már az 1940-es évek végén rámutatott a 
Teller Ede által vezetett Reaktorbiztonsági Bizottság: a 
reaktor lokális túlhevülése esetén elforr a hűtővíz, ez
által neutronelnyelő anyag távozik el. Ilyenkor a fent 
említett pozitív üregtényező a neutronszám növekedé
sét, pozitív visszacsatolást, a reaktor túlhevülését okoz
hatja. Ezért ilyen (eredetileg katonai célú plutónium 
termelő) erőművi reaktorok ma már csak a volt Szovjet
unió területén működnek. -  A világ legtöbb erőművi re
aktora (így a szlovákiai és magyarországi reaktorok is) 
víz neutronlassítóval és vízhűtéssel működnek. -  Loká
lis túlhevülés a víz elforrását, következésképp a neut

ronlassítás elmaradását eredményezi. A negatív üreg
tényezős reaktorban a neutron láncreakció megszakad, 
a reaktor magától leáll. -  A mohovcei erőmű és a cser
nobili erőmű párhuzamba állítása a lakosság számára 
félrevezető.

3. A nyugati atomerőművek reaktorai körül légmente
sen záró épületek létesültek, ilymódon kizárva jelentős
méretű radioaktivitás kiszabadulását. A korai szovjet ter
vezésű erőművi reaktorok (így a Bohunicei Erőmű első 
két reaktora) ilyen védelemmel nem voltak felszerelve. 
Az 1980 után létesült szovjet tervezésű reaktorok (így a 
Paksi Atomerőmű, az újabb bohunicei reaktorok és a 
tervezett Mohovcei Erőmű reaktorai) már lokalizációs 
toronnyal rendelkeznek. Túlhevülés során esetleg kisza
baduló aktív gőz több vízpárnán buborékol át, így lecsa
pódik és a radioaktív anyag nagy része kiválik, nem jut a 
légkörbe. A Mohovcei Atomerőműhöz nyújtott európai 
bankkölcsön célja, hogy a lokalizációs toronnyal nem 
biztosított két régi bohunicei erőművi reaktort Mohovcé- 
ben a két lokalizációs toronnyal biztosított erőművi reak
tor váltsa ki. Aki ezt ellenzi, Szlovákiában két kevésbé 
biztonságos erőművi reaktor üzemben tartását támogatja. 
(Erre az Osztrák Tudományos Akadémia elnöke és a 
Bécsi Egyetem reaktora is figyelmeztetett.) A mohovcei 
erőmű ellen aláírást gyűjtők erről nem világosították fel a 
magyar lakosságot.

4. Ha Mohovcében atomerőmű helyett más típusú 
(például szén vagy olaj tüzelésű) erőmű épülne, annak 
-  hazai tapasztalatok szerint -  nagyobb lenne a környe
zetszennyező hatása. Ez is egyik oka annak, hogy Euró
pa a Mohovcei Atomerőmű építését kívánja kölcsönnel 
támogatni. A Mohovcei Atomerőmű blokkjainak indítá
sával egyidőben a fent mondottak értelmében természe
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tesen szükségesnek tartjuk a bohunicei 1. és 2. reaktor 
leállítását, ami lényegesen csökkenti a térség kockázatát. 
Magyarország akkor tekinti megfelelő módon biztonsá
gosnak a Mohovcei Atomerőművet, ha a beruházást a 
francia-német tervek alapján fejezik be. Az általuk java
solt megoldások ugyanis az eredeti szovjet tervhez ké
pest a biztonság további növekedését eredményezik.

5. Utólagos panaszok, félreértések elkerülése érdeké
ben a majdani üzemeltetés során kialakuló állapot érté
keléséhez szükség van hazánk Mohovcéhez közel eső 
területén a természetes és mesterséges sugárszint eddigi 
felmérésének kiterjesztésére, továbbá az üzemeltetés 
alatt a sugárzási szint folyamatos nyomon követésére. 
Sugárzási detektorok telepítésére, mozgó laboratóriu
mokkal végzett helyszíni mérésekre, mintavételen ala
puló laboratóriumi vizsgálatokra a hazai intézetek fel 
vannak készülve. Az alkalmazott módszereket évek óta 
nemzetközi összehasonlító vizsgálatok ellenőrzik, ame
lyekben szlovák és magyar szakemberek is rendszere
sen részt vesznek.

6. A Mohovcei Erőműre vonatkozóan kapott tervezési 
értékek (Environmental Impact Assessment) azt mutatják, 
hogy az atomerőmű normálüzemi légköri és vízi radioak
tív izotóp-kibocsátása a korszerű atomerőművekével azo
nos. Ez a kibocsátás Magyarország legérintettebb terüle
tein, legkedvezőtlenebb időjárási körülmények között 
sem hozhat létre számottevő (a természetes háttérsugár
zás egy ezrelékénél nagyobb) lakossági dózist. Tekintet
tel a magyar reaktorbiztonsági és sugárvédelmi kultúra 
nemzetközileg elismert magas színvonalára javasoljuk, 
hogy hazánk ajánljon fel Szlovákiának konstruktív 
együttműködést a Mohovcei Atomerőmű létesítésének és 
üzemének minden fázisában. Kérjük a szlovák üzemelte
tőktől, hogy az atomerőmű aktivitás-kibocsátási adatait, a 
közvetlen közelben mért sugárzás-jellemzőket -  a teljes 
kölcsönösség alapján -  folyamatosan és közvetlenül bo
csássák rendelkezésre. Magyarország ugyanezt ajánlja fel 
a Paksi Atomerőmű vonatkozásában, a kölcsönös biza
lomépítés érdekében.

Budapest, 1995. március 13-

A FIZIKA TANÍTÁSA Rovatvezető: Gecső Ervin
Országos Közoktatási Intézet

LÉZERSUGARAS INTERFERENCIA ÜVEGKAPILLÁRISON 
ÉS A JELENSÉG SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓJA 
-  A tudományos kutatási módszer illusztrálása a fizika tanításában

Kovács Zoltán
Kolozsvár, BBTE

A középiskolai fizikatanítás egyik fő célkitűzése a 
természettudományos gondolkodásmód kialakítása [1], 
és ezen belül a modellezés szerepének a bemutatása a 
természettudományos megismerés folyamatában [2], Er
re a célra alkalmasnak mutatkozik az üvegkapillárissal 
létrehozott lézersugaras interferenciajelenség tanulmá
nyozása.

A tudományos kutatási módszer

A tudomány az ember intellektuális fejlődésében meg
tett utolsó lépésnek, az emberi kultúra legmagasabb és 
legjellegzetesebb megvalósításának tekinthető. (...) A tu
domány egy állandósult világ bizonyosságát nyújtja. (...) 
Egy állandóan változó világban a tudományos gondol
kodás szilárd pontokat fektet le. (...) A tudomány az egy
szerűnek a keresésével kezdődik [3]. Gondolkodásunk 
megnyugszik, amikor felismerjük, hogy egy látszólag 
zavaros, különleges szituáció valamilyen általánosabb
nak egyik esete, és így egyszerűbben felfogható [4],

A tudományos megismerés a problémafelvetéssel, illet
ve a problémamegragadással kezdődik. A tudós ott is lát 
problémát, ahol az átlagember nem. Nagy szerepe van a 
megismerésben a tudásvágynak, ez ösztönzi rendkívüli 
szellemi erőfeszítésre a kutatót. Ebben a fázisban a kuta
tó kiválasztja a számára lényeges kérdéseket.

A második lényeges szakasz a probléma megoldására 
alkalmasnak látszó hipotézis felállítása. Ez már bizonyos 
mértékben a megoldás körvonalait előlegezi meg (Pólya 
György), kijelöli a kutatás körét. A hipotézis felállítása 
sokféle gondolkodási művelet és tudás eredményeképpen 
születhet meg. A probléma elmélyült elemzésével, az ada
tok és a kiemelt részek többszöri összehasonlításával, át
rendezésével olyan új összefüggések kerülhetnek a fel
színre, amelyek elvezethetnek a probléma megoldásához.

Végül a hipotézis gyakorlati kipróbálásával, és ennek 
eredményeképpen, ha a probléma megoldására kidolgo
zott modell helyesen írja le a jelenséget, zárul a megisme
rési folyamat, illetve, ha nem, a hipotézis módosításával, 
új hipotézis felállításával folytatódik a megismerési tevé
kenység [51.
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1. ábra. Lézernyaláb szétterülése üvegpálcán (hengerlencsén) átha
ladva. 2. ábra. A kísérleti elrendezés erősen torzított méretekben.

Egy különös interferenciajelenség 
(újra)felfedezése

1992-ben a kolozsvári Tudományegyetemen a Brassai 
Sámuel középiskola diákjainak lézersugaras kísérleteket 
mutattunk be. A lézernyaláb szétterítéséhez üvegpálcát 
(hengerlencsét) szokás használni (1. ábra) [6],

A véletlen úgy hozta, hogy üvegrúd helyett üvegkapil
lárist (hajszálcsövet) használtunk. Amikor a szétterülő 
nyalábot gondosabban megfigyeltük, észrevettük, hogy a 
nyaláb nem teljesen folytonos, hanem többszörösen ta
golt, kisebb-nagyobb szakaszosságú recézettséget, struk
turáltságot mutat (2. ábra). Az ábrán a két nagyobb közű 
tagoltságot bejelöltük (íj és %), a mm-es nagyságrendű
nek (Q  csak a helyét tüntettük fel, amelyet lefényképez
tünk (3. ábra), valamint azt a területet, amelyet a 4. áb
rán mutatunk be (a szaggatott vonallal behatárolt terü
let). Az tj-vel jellemzett legfényesebb központi helyen, a 
cső „árnyékában” a tű-résen (pinhole) lejátszódó elhajlási 
kép figyelhető meg.

3. ábra. A hajszálcső „árnyékának” környezete.

4. ábra. A lézernyaláb intenzitásának változása a 2. ábrán jelölt inter
vallumon.

A jelenség tanulmányozása

Lefényképeztük a hajszálcső „árnyékának” környezetét 
(3■ ábra), majd fotodiódás érzékelővel végigjártuk a vo
nallá szétterülő lézernyalábot ettől a maximumtól jobbra 
haladva egy minimumhelyig, a nyalábintenzitást X-Y író
val kirajzoltattuk (4. ábra).

A hajszálcsőtől mintegy 8 méterre lévő ernyőn kapott 
vonal háromféle tagoltságot mutatott:

1. az tj  = körülbelül 1 cm-es vonalközű tagoltság;
2. az = körülbelül 1 mm-es vonalközű tagoltság köz

vetlenül az „árnyék” mentén volt érzékelhető;
3. az i3 = körülbelül 18 cm-es vonalközű tagoltság.

Magyarázó hipotézis felállítása

cső külső átmérőjén lejátszódó diffrakcióé. A harmadik, a 
18 cm nagyságú interferenciaköz keletkezése egészen 
más természetű jelenséggel magyarázható. Feltételezé
sünk szerint ez az utóbbi interferenciakép úgy keletke
zik, hogy a kapilláris cső különböző részein áthaladó 
fénysugarak a távoli ernyő ugyanazon pontjába érkezve 
interferálnak. Ezek a sugarak elsősorban a különböző
képpen megtört sugarakból állnak. A pontosabb elem
zésnél figyelembe kell venni még a teljes visszaverődés
ből adódó kevés sugár hatását is. Feltételezhető, hogy 
mindezek a sugarak felelősek a hajszálcső „árnyékától” 
távolabbi 1 cm-es tagoltság kialakulásáért is, mert a diff
rakció hatása csak a cső közvetlen környezetében lehet 
jelentős (3 ábra).

A tapasztalt jelenség különböző, egymásra tevődött 
diffrakciós, illetve interferenciaképekre utalt. Az 1 cm 
nagyságú közök keletkezése a kapilláris cső belső átmé
rőjének megfelelő akadályon lejátszódó diffrakció ered
ménye lehet, az 1 mm nagyságú közök pedig a hajszál

A jelenség elméleti leírása

Az első két diffrakciós kép a résen, illetve az akadá
lyon kialakuló diffrakcióra vonatkozó összefüggés alap
ján (Fraunhofer-féle elhajlás) könnyen igazolható [7]:
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5. ábra. Egy hullámsíkból kiinduló, különböző utakat befutó, azonos 
helyre érkező fénysugarak.

. „ mX m i  , X Dsm0 = -----  = ---- , ahonnan: i ~ ------, (l)
w D w

ahol 0 a minimumhelyhez tartozó elhajlási szög, m = ±1; 
+ 2;... a minimumhely rendje, X a fény hullámhossza, w a 
rés (akadály) szélessége, i a diffrakciós köz (két mini
mumhely távolsága), D az ernyő távolsága a hajszálcső
től. (Megjegyezzük, hogy a maximumhelyek is ugyanek
kora távolságra találhatók.) A kísérletünkben használt 
He-Ne lézer hullámhossza 632,8 nm, a kapilláris cső 
külső átmérője wx = 6,3 mm, belső átmérője w2 = 0,6 mm, 
az ernyő pedig 8 méterre volt a hajszálcsőtől. Ezekkel az 
adatokkal az (l)-es összefüggés alapján a következő 
eredményeket kapjuk:

íj = 632,8 nm • 8 m /  0,6 mm = 8,43 mm = 1 cm;
»2 = 632,8 nm ■ 8 m /  6,3 mm = 0,8 mm = 1 mm.

Látható, hogy az első két interferenciaköz kialakulása a 
csövön lejátszódó Fraunhofer-féle elhajlással jól magya
rázható. Hátra maradt még az 1 cm-es tagoltságú, 18 ern
es nagyságú, harmadik interferenciaköz kialakulásának 
elméleti leírása.

Ennek a harmadik interferenciajelenségnek a számítá
sokkal történő nyomon követése meglehetőségen bo
nyolult, a lejátszódó jelenség szimulálására a számítógé
pet vettük igénybe. Az 5. ábrán nyomon követhetjük az
(l)-es hullámsíkból kiindulva az üvegkapilláris különbö
ző részein áthaladó A, B, illetve C nyalábok útját, ame
lyek végül az ernyő felületének (6) ugyanabba a pontjá
ba érkeznek.

A programot Turbo Pascal nyelven írtuk procedurális 
eljárásban. Az egyes procedúrák a fénynyaláb útjának 
megfelelő pontok koordinátáit, illetve ezeknek a kiszámí
tásához szükséges fizikai összefüggéseket tartalmazzák: a 
törésre vonatkozó összefüggéseket, az optikai úthosszák 
kifejezéseit, az interferenciafeltételeket. Matematikailag 
az egyeneseknek körökkel történő metszéspontjait, illet
ve az egyes egyenesek iránytényezőit kellett felírni [8, 91. 
Mivel az elrendezés a vízszintes tengelyre (x) nézve 
szimmetrikus, a teljes kapillárisra vonatkozó pontokat 
tükrözéssel kaptuk meg.

A fénysugarak az (l)-es hullámfelületről indulnak a 
(-a, b) koordinátájú helyről három különböző útvonal 
szerint: az A tartományban (amelynek y  = b koordinátái 
0-tól na • rb értékig terjednek) a nyaláb áthatol a furaton

is; a B tartományban (amelynek y  = b koordinátái n0-rb 
értéktől n • rh értékig terjednek) a nyaláb a furat faláról 
teljes visszaverődést szenved; valamint a C tartomány
ban (amelynek y  = b koordinátái n ■ rh értéktől egészen 
rk-ig vehetnek fel értékeket) a nyaláb csak az üvegcső
ben halad. Ezeket az intervallumokat a furaton lejátszó
dó teljes visszaverődési, illetve furatérintési feltétel 
segítségével lehet analitikus geometriai úton kiszámíta
ni. A b értéket tetszőleges léptékben lehet futtatni re
kurzióval. így kiválaszthatjuk a kívánt vonalszám ot. A 
vonalszám 0 és körülbelül kétszer 250 között változtat
ható. A vonalszám maximuma a mindenkori számító- 
géptípustól függ.

A főprogram ü-nek minden egyes értékére ciklusban 
kiszámítja az egyes sugármeneteket (ami a koordináták 
kiszámítását jelenti), megkeresi a képernyőnek minden 
(x6 = a, y()  pontjában az int2 környezeten (intervallu
mon) belül (amelynek értéke szintén változtatható) ta
lálkozó fénysugarakat, összehasonlítja ezeknek az opti
kai úthosszát az (l)-es felülettől a (6)-os felület ugyan
azon pontjáig, hogy megállapítsa, ez az útkülönbség 
ad-e maximumot, vagyis, hogy az útkülönbség a hul
lámhossz egész számú többszöröse-e, vagy sem? Az itt 
alkalmazott tűréshatár az inti révén állítható. A kétféle 
tűréshatár bevezetése azért volt szükséges, mivel vi
szonylag kisszámú fénysugarat vehetünk igénybe és 
ezek szinte alig találkozhatnak a képernyőnek pontosan 
ugyanazon pontjában, illetve szinte kizárt, hogy az út- 
különbségük pontosan a hullámhossz egészszámú 
többszöröse legyen. A programnak egy másik része ki
értékeli a kapott eredményt, és a képernyő jobb oldalán 
vízszintes vonalakkal tünteti fel a maximumhelyet. En
nek a vonalnak a hossza a talált maximumos vonal
számmal arányos. Ha az int 1-et eltúlzottan nagynak 
vesszük, akkor az intenzitáseloszlásnak megfelelő képet 
kapunk, vagyis az elrendezés szimmetriatengelyénél 
maximális. Ezt az eloszlást az 1. ábráról is felismerhet
jük a vonalsűrűség alapján. Az int2-re körülbelül 10 %- 
os tűrést engedtünk meg.

A program utolsó részében a képrajzolásra vonatkozó 
utasítások szerepelnek. A program tartalmaz még bizo
nyos korrekciókat is, amelyek a számítási képletek szin- 
gularitásait kerülik meg.

A programban egy sor függetlenül megválaszolható 
változó van: a fényforrás távolsága a kapilláristól (—a), a 
vonalszám, az origó, az ernyő távolsága a kapilláristól 
(a), a nagyítás, a cső külső (rk) és belső (rb) sugara, az 
üveg törésmutatója (n), a furatba vezetett folyadék törés
mutatója (%), valamint a fentebb ismertetett két tűrésha
tár (inti; inti).

A 6. ábra a következő adatokkal készült: 
fényforrás távolsága a kapilláristól = —5 mm; 
vonalszám = 100-szor 2; 
középpont: x  = 220, y  = -174 (képernyőpont); 
nagyítás = 15-szörös;
a cső külső átmérőjének sugara: rk = 3,2 mm; 
a cső furatának a sugara: rh = 0,3 mm; 
az üveg törésmutatója: n -  1,5; 
a furatban levő anyag törésmutatója: n0= 1,1; 
a két tűréshatár: int 1 = in ti = 0,1.
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6. ábra. Számítógéppel szimulált interferencia, jobboldalt az intenzitás 7. ábra. A szimuláció finomabb felbontással már vonalcsoportok kimu- 
látható. Az adatokat lásd a szövegben. tatására is alkalmas.

Ha az ábra arányait a cső méreteihez viszonyítjuk, és a 
maximumhelyeket a valóságos képtávolságra extrapolál- 
va számítjuk ki, a következő eredményt kapjuk:

. _ 2 mm • 8 m 
85 mm

= 0,188 m = 18,8 cm, (2)

ahol 2 mm volt az ábrán a maximumok közötti távolság, 
az ernyő pedig az ábrán 85 mm-re volt a csőtől. Ha 
most ezt az értéket még elosztjuk a nagyítással (12,5- 
del), az általunk tanulmányozott fényképfelvételnek a 
valóságos méretekhez viszonyított nagyításával, akkor 
% = 1,5 cm-t kapunk. Ha most nagyobb vonalszámot al
kalmazunk, és a képtávolságot is megnöveljük, akkor 
egy nagyságrenddel nagyobb távolságra elhelyezkedő 
sűrű vonalakból álló vonalcsoportokat figyelhetünk 
meg (7. ábra). Ezzel megmagyarázható mindkét tagolt
ság kialakulása [10],

Következtetések

Ha a programban n0 = n, vagy rh = 0, vagy rh = rb 
akkor az 1. ábrának megfelelő hengerlencse esetét kap
juk meg.

Azoknak, akik a programot tökéletesíteni kívánják, 
vagy további tanulmányozásokhoz szeretnék felhasz
nálni, kérésre a program listáját rendelkezésükre bo
csátjuk [11],

Feladatok:

1. Bizonyítsuk be, hogy egy levegőben levő hengeres 
üvegpálcára súrlódásszerűen beeső fénynyalábnak ki is 
kell lépnie az üvegpálcából!

2. Számítsuk ki a 2. ábrának megfelelő A, B és C su
garak esetén a körökkel és a síkokkal létrehozott met
széspontok koordinátáit!

3. Határozzuk meg a 2. ábrának megfelelően a három 
tartomány (A, B és C) függőleges tengely szerinti inter
vallumának a határát!

Látható, hogy aszerint, hogy mennyi fénysugarat 
használunk (azaz, mekkora a vonalszám), illetve, hogy 
a képtávolságot a lehető legnagyobbnak választjuk 
meg, egyre pontosabban megközelíthető a valóságos je
lenség. A mi modellünk különben kis képtávolságokra 
a valóságban elő nem forduló esetet jelenít meg: a fény
sugarak a valóságban nem interferálnak, ha közöttük 
nagy az irányeltérés (lásd az 5. ábrát). De ez a tény 
nem változtatja meg a nagy távolságra vonatkozó követ
keztetéseket.

Mindezek ellenére a modellünk viszonylag jól írja le a 
lejátszódó jelenségeket, sőt, magyarázattal szolgál arra a 
kérdésre is, hogy hogyan keletkeznek a megfigyelt cm-es 
közök az árnyékhelytől távoli helyeken is (2. ábra).

Ha az „árnyék” környezetében lejátszódó jelenségek 
pontosabban is érdekelnének, a programot ki kellene 
bővíteni még az elhajló sugarak figyelembe vételével.

További vizsgálatok végezhetők, ha a hajszálcsőbe 
valamilyen ismeretlen törésmutatójú folyadékot vagy gázt 
viszünk be, és ezek törésmutatójának a meghatározására 
tesszük alkalmassá a programot.
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TÁRSULATI ÉLET

A FIZIKA FELSŐFOKÚ OKTATÁSA MAGYARORSZÁGON I. 
-  Helyzetfelmérés, távlatok és javaslatok

A fizika a természettudományok alapját képező tudo
mány, amelynek célja a természetben általánosan érvé
nyes törvényszerűségek kvantitatív leírása, illetve hozzá
járulás kiterjedt alkalmazásukhoz a technikában. A fizika 
tehát egyszerre meghatározó világképformáló diszciplína 
és nélkülözhetetlen a civilizációnk egyik alapjául szolgá
ló technikai fejlődés számára.

A változó társadalmi viszonyok és lehetőségek, a nö
vekvő igények szükségessé teszik a felsőoktatás egyes 
területeinek alapos vizsgálatát és a megfelelő következte
tések levonását. Ezt a feladatot az oktatók, illetve a felső- 
oktatással valamilyen formában közvetlenül kapcsolat
ban álló szakemberek tudják megoldani.

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat a magyar fizikus 
hallgatók, fizikatanárok és fizikusok intézményeken, és 
tevékenységi szinteken átnyúló szervezete. Természetes, 
hogy itt született meg a kezdeményezés, hogy felmérjék 
és értékeljék a felső szintű fizikaoktatás magyarországi 
helyzetét és javaslatokat dolgozzanak ki a színvonal eme
lése és a hatékonyság javítása céljából.

A fizika felsőfokú oktatása a színvonalas középfokú 
fizikaoktatásra épül. Sokrétű céljai közül kiemelhető:

-  a középiskolában megszerzett fizikai ismeretek fel- 
frissítése, kiegészítése, a különböző előképzettségű hall
gatók tudásának egyöntetűvé tétele,

-  a kísérleti megismerés alapvető módszereinek elsajá
títása (mérési módszerek, mérési adatok feldolgozása),

-  a kísérleti-elméleti megközelítés kölcsönhatásán és a 
modellalkotáson alapuló fizikai módszerrel való megis
mertetés,

-  a szabatos problémamegoldó gondolkodási módszer
hez való hozzászoktatás. A természet törvényeit matema
tikai alakba kell önteni, a matematikai feladatot meg kell 
oldani és az eredményeket fizikailag értelmezni kell.

-  egységes fizikai világkép kimunkálása,
-  a tanulmányok későbbi szakaszában felhasználandó 

összefüggések megvilágítása, a később felhasználásra 
kerülő műszerek működése alapjainak mélyebb megérté
se (például félvezető fizika, lézerfizika stb.)

A nem-fizikusoknak oktatott fizika tárgy az alapstúdiu
mok mellett a felsőbb szemeszterekben gyakran újra

1 A tanulmányíró munkacsoport tagjainak névsora:
Elnök: Beke Dezső, egyetemi tanár (KLTE). A FIZIKUSKÉPZÉSI ALBIZOTT
SÁG: Gyémánt Iván, egyetemi docens GATE); Kertész János, egyetemi 
tanár (BME); Kottái Ede, egyetemi tanár (KLTE-ATOMKI); Nagy Dénes 
Lajos, tudományos tanácsadó (RMKI-ELTE); Patkós András, egyetemi 
tanár (ELTE); Sólyom Jenő, egyetemi tanár; akadémikus (SzFKI-ELTE).

Az Eötvös Loránd Fizikai 
Társulat munkabizottsága1 

1995. február

megjelenik. Ilyenkor vagy összefoglaló szerepet tölt be, 
vagy valamely konkrét szaktárgy fizikai vonatkozásainak 
kibontását szolgálja, például fizika irányú szakosodással. 
Hasonló célokkal megjelenik a fizika egyes doktori isko
lák melléktárgyaként is.

Magyarországon a fizika felsőfokú oktatásának jó ha
gyományai vannak. A szűkös anyagi feltételek ellenére a 
képzésből kikerülők nemzetközi összehasonlításban 
megállják a helyüket. Ugyanakkor az elmúlt évtizedek
ben számos probléma halmozódott fel, valamint a társa
dalom és a gazdaság átalakulása újabbakat vet fel:

-  az oktatás szerkezetének a felsőoktatás kiterjesztésé
hez, a különböző, társadalmilag elfogadott képzettségi 
szintekhez, a munkaerőpiaci realitásokhoz illeszkedő át
alakítása,

-  a fizika belső fejlődési irányait és a fizikai ismeretek
re alapozott termelési és szolgáltatási igényeket össz
hangba hozó arányok megteremtése a képzésben a kísér
leti- és elméleti-, valamint az alap- és alkalmazott ismere
tek között,

-  az egységesülő Európával harmonizáló, egyben a 
hazai fizikaoktatás magas színvonalú hagyományait meg
őrző követelményrendszer megfogalmazása,

-  a fizikatanárok oktatásának megújítása az alap- és 
középfokú oktatás új viszonyai között; a kiemelkedő 
tanári teljesítmény szakmai elismerése alkalmas formái
nak megkeresése,

-  nem-fizikus szakokon a fizika oktatásának beilleszté
se a képesítési követelményekbe, és a megfelelő oktatási 
feltételek megteremtése.

A fizika felsőfokú oktatása három formában valósul 
meg és a bizottság ennek megfelelő munkacsoportokban 
dolgozott:

1) fizikusképzés
2) fizikatanár képzés
3) a fizika, mint szakmát alapozó tárgy tanítása nem

fizikus szakokon
A munkacsoportok a kollégák széles körére támaszkod

va, esetenként nemzetközi összehasonlításokat végezve 
törekedtek a helyzet reális értékelésére. A problémák meg
oldására a lehetőségekből kiindulva igyekeztek a szűkebb 
szakma és a társadalom egésze számára elfogadható javas
latokat kidolgozni. A javaslatok egy része önszerveződés
sel, szakmai keretek között megvalósítható. Másik részét 
reményeink szerint a döntéshozók fogják hasznosítani. A 
jelen dolgozat tartalmazza a munkacsoportokban született 
résztanulmányok összefoglalását és az ajánlásokat.
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Fizikusképzés 

A fizikus pálya
A FIZIKUS TEVÉKENYSÉGI KÖRE,
ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK

Az intézményes fizikusképzés mintegy százéves múlt
ra tekint vissza és világszerte nagymértékben egységes 
jellemzőkkel rendelkezik. A fizikusok egyetemi tanulmá
nyaik során széleskörű elméleti és kísérleti fizikai okta
tásban részesülnek, amihez kiegészítő társadalomtudo
mányi, valamint más természettudományos képzés társul. 
Átfogó matematikai ismeretekre tesznek szert, amelyet 
újabban alapos számítástechnikai-informatikai képzés 
egészít ki. Külön ki kell emelni a fizikai módszer jelentő
ségét, amelynek lényeges elemei a kísérleti és elméleti 
ismeretszerzés állandó kölcsönhatása és a modellalkotás. 
A képzést kutatási tevékenységet megkövetelő diploma- 
munka zárja, ami az angol nyelv megfelelő szintű ismere
tével társulva biztosítja a szakirodalomban való eligazo
dást és a fizikusi pályakezdést. A friss diplomások számá
ra az alkalmazott (ipari és szolgáltató) K+F tevékenység
be való bekapcsolódásra is készséget ad az egyetemi 
képzés. Az önálló kutatómunkához vezető posztgraduális 
(PhD) képzésben elsősorban az egyetemi-kutatóintézeti 
karriert választók vesznek részt.

Az alapismeretekre és a módszerekre irányuló képzés 
eredményeképpen a fizikus széles körben alkalmazható 
szakember, aki -  szemben a korai specializációs képzés
ből kikerültekkel -  szakmai és módszerbeli hajlékonysá
ga miatt különösen alkalmas újszerű, komplex, interdisz
ciplináris megközelítést igénylő feladatok megoldására. 
Ugyanakkor a fizikai ismeretszerzés szélsőségesen igé
nyes technikai környezetében elsajátított készségei a 
technológia átadásban is fontos helyet biztosítanak szá
mára. Ennek köszönhető, hogy a fejlett országokban a 
hagyományos, egyetemi-kutatóintézeti, illetve ipari kuta
tó-fejlesztő alkalmazás mellett igen széles körben talá
lunk fizikusokat újszerű, olykor meglepő feladatkörök
ben, mint például az iparban a folyamatszervezéstől az 
igazgatásig, a szolgáltatásban, a környezetvédelem és a 
szabvány- és szabadalmi ügyek területén, a bűnüldözés 
és a honvédelem egyes szakágaiban, önálló vállalkozó
ként és az államigazgatásban.

Az egyetemi-kutatóintézeti karrierre vágyók a PhD 
fokozat megszerzése után határozott időre szóló álláso
kat töltenek be különböző, gyakran más országban lévő 
intézetekben. A posztdoktorális kutatók versengésének 
célja a publikációk és konferenciaszereplések révén a 
minél szélesebb elismertség elérése a nemzetközi tudo
mányos közösségben, és mindennek révén az erősen 
korlátozott számú állandó állások egyikének elnyerése. 
Az oktatói feladatokkal járó munkakörök betöltésénél a 
jó oktatói és kutatói képességeket egyenrangú feltétel
ként veszik figyelembe (habilitáció). Az állandó állást el 
nem nyerők az egyetemi-kutatóintézeti területen kívül 
találnak munkát.

Az itt vázolt tevékenységi körök és szakmai pályafutá
sok a fejlett országokra jellemzők. A magyarországi elté
réseket 3 pontban lehet összefoglalni:

i) Az ipar viszonylagos fejletlensége, az innovációs 
motiváltság hiánya következtében fizikus ipari alkalma
zásban alig végzett kutatómunkát. Ez alól két-három cég 
jelentett kivételt. Ezek mindegyike fizikustól származó, 
piaci világsikerre vezető termékcsoportra építette straté
giáját. Lényegében e helyzet elfogadásaként lehet érté
kelni a nemzetközi összehasonlításban korábban igen 
alacsonyan tartott hazai hallgatói létszámokat.

Amennyiben Magyarországon a gazdaság javulásával 
korszerű ipar és szolgáltatás fejlődik ki, várható, hogy a 
fizikusok vállalati alkalmazásában is pozitív változás fog 
beállni.

A felsorolt, hagyományostól eltérő alkalmazások felfu
tására is számítani lehet. A sokoldalúság és flexibilitás 
szempontjai különösen nagy jelentőségűek a mai hazai 
helyzetben, ahol a mélyreható átalakulási folyamatban a 
fiatalok nehezen láthatják előre a speciális szakemberek 
iránti igényt.

ii) Az egyetemi és kutatóintézeti tevékenység mester
séges szétválasztása egészen a legutóbbi időkig rányomta 
a bélyegét a fizikus szakmára is. Eltekintve néhány or
szágtól, a kutatóintézetekben alkalmazott fizikusoknak 
egyetemi kollégáikhoz mért aránya jóval kisebb a hazai
nál. Ez az a pont, ahol kedvező tendenciák már mutat
koznak: Egyrészt megfigyelhető a mozgás a kutatóintéze
tektől az egyetemek felé, másrészt az intézmények közöt
ti együttműködés újabban sokat javult. E folyamat erősí
tése ellen hat a közalkalmazotti törvény -  alább ismerte
tendő -  sommás alkalmazása a kutatói-egyetemi oktatói 
körre.

iii) A kutatóintézetekben és az egyetemeken mintegy 
évtizeddel ezelőttig gyakorlatilag mindenki végleges ál
lást kapott, tehát a rendszer egyszeri, a pálya legelején 
bekövetkező szűrésen alapult. Ettől a felfogástól a nyolc
vanas években fokozatosan távolodó, a nemzetközi gya
korlathoz közeledő alkalmazási filozófia az élvonalbeli 
kutatásra a versenyszférához igen hasonló teljesítmény
kritériumokat fogalmazott meg.

A közalkalmazotti törvény az elfogadásakor határo
zatlan időre betöltött nem-vezető kutatói-oktatói állá
sok véglegességének -  mérlegelést nem hagyó -  alkal
mazásával visszalépést jelent a nemzetközileg bevált, 
versenyhelyzetet és mobilitást teremtő rendszer beveze
tésétől, ami elsősorban a pályakezdőkre ró nagy terhe
ket. A kutatási szférától követelt intenzitásnövelés elé is 
gátat állít.

A FIZIKUSI KÉPZETTSÉG IRÁNTI 
ÉRDEKLŐDÉS ÖSSZETEVŐI

A fizikusok társadalmi elismertsége az ötvenes évekre 
tetőzött az egész világon. Kiderült azonban, hogy a vára
kozásokkal ellentétben a tudomány (és benne a fizika) az 
alapvető gazdasági-társadalmi problémákat nem oldja 
meg, így az érdeklődés és a megbecsülés is csökkent. Ma 
a fizika a társadalom számára hasznosítható, nagy hord
erejű alapvető felfedezések felmutatásával igyekszik 
megújítani képét (tranzisztor, lézer, mag-mágneses rezo
nanciára, pozitron-emisszióra alapozott képalkotás stb.). 
A fejlett országokban a fizikus társadalmi helyzete kon
szolidálódott.
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Magyarországon az ötvenes évek felfutása után vissza
esés következett be. Egyrészt hiányzik a széleskörű alkal
mazásból eredő elismertség, másrészt az általános értel
miség-ellenes hangulat fokozottan érintette a fizikusokat. 
A negatív helyzetet árnyalta, hogy értelmiségi családok
ban a fizika viszonylagos politika-mentességének és az 
utóbbi két évtizedben a nemzetközi kapcsolatteremtés 
szabadabb lehetőségének volt némi vonzó hatása.

A pályaválasztásban nyilvánvalóan döntő szerepet 
játszik a család és az iskola által meghatározott egyéni 
motiváció. Azokban a családokban, ahol több generáció
ra visszavezethető fizikus-matematikus-mérnök-vegyész 
dinasztia alakult ki, a fiatal kevésbé érzi a társadalmi mo
tiváció hiányát.

Magyarországon kiemelt jelentősége van a száz éves 
hagyománnyal rendelkező matematikai és fizikai verse
nyeknek, a természettudományi tárgyak oktatásában ki
emelkedő néhány középiskolának, a kiváló tanáregyéni
ségeknek és a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok 
(KöMaL) világszerte egyedülálló intézményének. Ezek 
ma még hatékony tehetséggondozó rendszert alkotnak, 
amelyben az Eötvös Loránd Fizikai Társulat szervező 
szerepe meghatározó.

Összefoglalva megállapítható, hogy Magyarországon 
létezik egy olyan stabil és magas színvonalú fizika-okta
tási, fizikus-tehetséggondozási és fizika-népszerűsítési 
kultúra, amely képes ellensúlyozni a fizikusi képesítés 
megszerzésére ösztönző társadalmi motiváció hiányát. A 
családi-iskolai eredetű motiváció azonban általában alap
kutatás-centrikus. Ezen a téren az utóbbi években történt 
valamelyest előrelépés az egyetemek hírverése révén, 
amelyek a fizikus általános problémamegoldó szakember 
jellegét hangsúlyozták.

A fizikusképzés helyzete
Magyarországon fizikusképzés négy egyetemen folyik: 

Budapesti Műszaki Egyetem (BME, Budapest)
Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE, Budapest) 
József Attila Tudományegyetem (JATE, Szeged)
Kossuth Lajos Tudományegyetem (KLTE, Debrecen)

A HALLGATÓI LÉTSZÁM ALAKULÁSA
A fizikusi képzettség eléréséhez megkövetelt elmélyült 

tájékozottság, nagy intenzitású szellemi erőfeszítés indo
kolja a felvételi szűrést. Ennek ellenére a jelentkezők 
száma inkább növekvő tendenciát mutat, bár vidéken 
egy-egy évben merülnek fel gondok. A felvételi pont
számhatárok a legmagasabbak közé tartoznak. A kiesők 
jelentős része is alkalmas felsőfokú képzettség megszer
zésére.

A fizikus szak országos képzési kapacitása hosszú 
stagnálás után évi 120-130 főre emelkedett, ami a nyolc
vanas évek közepéhez képest közel kétszeres létszámot 
jelent. A műszaki alkalmazásokhoz közeli környezet 
megteremtése szempontjából a BME-n beindult képzés 
különösen ígéretes. Az induló hallgatói létszám a tehet
séggondozási rendszer karbantartásával, a fizikus szakma 
társadalmi arculatának aktív formálásával tartósan ezen a 
szinten tartható.

1. táblázat

A fizikusképzés intézm ényenkénti statisztikája 
1983. - 1 9 9 3 .

Beiratkozott
(fő)

Diplomát 
kapott (fő)

Kimaradási 
arány (%)

Diploma át
lagos meg

szerzési 
ideje (sze
meszter)

ELTE 323 241 25 10,67
JATE 91 81 11 10,37
KLTE 194 140 28 10,20

Összesen 608 462 24

A KIADOTT DIPLOMÁK SZÁMA 
ÉS A TANULMÁNYI IDŐ,
ELHELYEZKEDÉSI PERSPEKTÍVÁK

1984. és 1994. között a három tudományegyetem 451 
fizikus diplomát adott ki. Ez a vizsgált évfolyamokra ere
detileg felvettek 608 fős létszámához képest jelentős, 
24 %-os belső rostálást jelent. A szakot abbahagyok átla
gosan 3-4 félévet teljesítenek. Mintegy negyedük végül 
más szakon szerez diplomát (1. táblázat).

A statisztikai adatok teljes egészében a tanulmányi 
programok modernizálása előtti kötött képzési rendben 
tanuló évfolyamokra vonatkoznak. A diplomát szerzők 
átlagos tanulmányi ideje 11 félév alatt marad, bár az 
utóbbi három évben megfigyelhető emelkedés. Az euró
pai tapasztalatok alapján a tanulmányi idő meghosszab
bodása prognosztizálható.

A pályakezdési segélyt igénybevevők számára vonat
kozó adatokat használható módon nem tartják nyílván. 
A friss diplomások álláshelyzetéről a kisebb létszámú 
szakokon (JATE, KLTE) lehet teljesebb képet alkotni. Az 
ELTE szúrópróba jellegű adatgyűjtésével kiegészítve 
megállapítható, hogy az utóbbi években kiemelkedő 
tendencia a hazai és külföldi doktori ösztöndíjas to
vábbtanulás. Ilyen jellegű a nem-egyetemi kutatói első 
alkalmazások többsége is. Megjelent (különösen az in
formatikai vállalkozásban) a kis magánszférához orien
tálódó fizikusok csoportja. Nagy a jelentősége a fizika 
interdiszciplináris alkalmazásaihoz kapcsolódó elhe
lyezkedési lehetőségeknek (például anyagtudomány, 
biofizika, környezettudomány). Ezek a tendenciák rész
ben a magyar gazdaság átrendeződésének időszakára 
korlátozódó átmeneti jellegűek, részben a fizikusi tevé
kenység új „hídfőállásait” jelezhetik. Ez utóbbiak fenn
maradását segítheti, ha a szokatlan pályamódosítást 
végrehajtó fizikusok fórumot kapnak a Fizikai Társulat
ban és a felsőoktatásban.

Az elhelyezkedési kilátások javítása reményében dina
mikusan nő az egyetemi évei alatt fizikatanári, illetve 
angol (egyéb) szakfordítói képesítést szerzők száma.

A FIZIKUSKÉPZÉS EGYETEMKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSA
Az 1989-90-ben kezdődött, radikális modernizálási 

tevékenységgé alakuló tanterv-felülvizsgálat fő mozgatói 
a következő, a fizikus társadalom egészét foglalkoztató 
célkitűzések voltak:
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2. táblázat

A fizikusképzés tematikai szerkezete 
(a képzési program m inden egyetem re közös m inim um a)

Előadás
(óra/hét)

Számolási és 
laboratóriu
mi gyakorlat 

(óra/hét)

Alapjelenségek
Mechanika 8 3
Termodinamika és Statisztikus fizika 6 3
Elektrodinamika 9 5
Atomfizika és Kvantumfizika 6 2

Komplex jelenségek
Magok, elemi részecskék és sugárzás 7 0
Szilárdtestfizika és anyagtudomány 3 0
Spektroszkópia és optika 4 0

Fizika laboratórium 0 22
Kémia 2 2
Informatika 7 2
Matematika 24 11
Speciális képzés 24 3
Egyetemi sajátságokat követő 

többlet-előadások
30 10

Diploma munka 0 50

Összesen 130 113

i) A friss diplomásoknak a kutatói-fejlesztői tevékeny
ségbe történő zavartalanabb bekapcsolódása érdekében 
a szakirányú képzésnek, a fizika utolsó harminc évben 
elért eredményeinek, új önálló tématerületeinek nagyobb 
súlyt kívántak adni az ötéves képzés keretén belül. Ezt a 
hagyományosan széles spektrumú alapképzés minőségét 
megőrizve kívánták elérni.

ii) A tananyag kiterjesztésében, az új arányok keresé
sében az egyetemek és az egyetemen kívüli kutatóintéze
ti szféra legaktívabb kutatóinak oktatói szerepvállalásá
hoz jelentős várakozások fűződtek.

iii) A szakirányéi képzésben az egyenrangú képesítés
hez vezető választhatósággal, a heti összóraszám szigorú 
korlátozásával a tanszabadság elvét gyakorlatban is alkal
mazni kívánták.

iv) A tudományos kutatói-fejlesztői utánpótlás képzé
sének centrumát az egyetemekre hozva, a képzés új 
szintjét kívánták kialakítani. Ezért a diplomához vezető 
tanulmányokat olyan szintre tűnt célszerűnek beállítani, 
hogy az MSc szinttel egyenrangú diploma megszerzését 
folytonosan követő 3-4 éves doktori képzés alatt az évfo
lyamok legjobb hallgatói a nyugat-európai, illetve az 
egyesült-államokbeli PhD-vel azonos tudományos értékű 
fokozatot érdemelhessenek ki.

Jelenleg mind a négy fizikusképző intézményben a 
hároméves alapképzést 2 éves szakirányú képzés követi, 
amelynek része a diplomamunka témájában folytatott 
irodalmi és eredeti kutatás. Ez az időarány az általános 
európai gyakorlattól eltér. Ott a specializáció általában 
később kezdődik, ezért az alapozó képzés üteme kevés
bé feszített, mint a magyar egyetemeken.

A fizikus diploma államvizsgával nyerhető el. A kuta
tói pályára aspirálók legjobbjai számára 1993-tól mind a 
négy egyetemen fizika doktori iskolák indultak.

3. táblázat

A fizikus diplom am unkák tematikai m egoszlása  
1983. - 1 9 9 3 .

ELTE JATE KLTE

Biofizika 20 16 4

Csillagászat, asztrofizika 17 4 1

Optika 12 7 1
Kvantumoptika 4
Lézerfizika 11
Lézerfény és anyag 9

Matematikai fizika 8 2 1

Molekulafizika 17 2 14
Spektroszkópia 3
Atomfizika 21

Statisztikus fizika 24 3 0

Informatika 17 3 3
Méréselmélet 6
Elektronika 10

Szilárdtestfizika 62 7 26

Részecskefizika 33 0 5

Magfizika 21 0 51

Egyéb 10 0 3

• Az alapozó képzés
Az alapképzési tematikákat, a tanulmányok időbeli, 

módszertani összetételét az MKM Természettudományos 
Képesítési Bizottsága keretében részletesen összehasonlí
tották (2. táblázat). A modernizáció utáni helyzet alapján 
deklarálható az alapképzési programok egyenrangúsága: 
az alapképzésben részesült hallgatók „csereszabatosak”. 
Az alapképzés sikeres elvégzésének összefoglaló ellenőr
zési módjára nincs egységes, kölcsönösen elfogadott gya
korlat.

Az alapképzési könyv- és jegyzetellátás stabilitása, az 
időszerű korszerűsítések elvégzése, a segédletek hozzá
férhetősége követelményeit a mai helyzet nem teljesíti. A 
fizikus szak alapmonográfiáit több, mint húsz évvel ez
előtt írták, illetve dolgozták át utoljára. A fellendült jegy
zetírói tevékenység produktumai inkább a szakirányú 
képzés újonnan megjelent igényeit elégítik ki. Hiányzik 
egy sikeres, széles körben használható, modern Egyetemi 
Fizika (College Physics) tankönyv magyar fordítása. A 
könyv- és jegyzetellátottság szintje nem haladja meg a 
30 %-ot.
• Szakirányú képzés

A szakirányú képzési ajánlat az egyetemek legsike
resebben művelt területeit vonultatja fel. Ezek összes
sége lefedi a fizikai alapkutatás nemzetközileg elfoga
dott fő vonulatait. Az alkalmazott kutatás területén je
lentős foghíjak észlelhetők, ami a megnőtt hallgatói 
létszám foglalkoztatási perspektívái szempontjából kriti
kus lehet. A diplomamunkák tematikus megoszlása jól 
kitapinthatóan mutatja az egyetemi sajátságokat (3- táb
lázat). Az ELTE-n a szilárdtestfizika, részecskefizika és 
a statisztikus fizika, a JATE-n az optika, biofizika, a lé
zerfény és anyag kölcsönhatásai, a KLTE-n a magfizika,
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4. táblázat

A Fizika Doktori Iskolák adatai 
1993. és 1994.

1993.

Jelentkezett Megfelelt Ösztöndíjas

1994.

Jelentkezett Megfelelt Ösztöndíjas

BME
ELTE
JATE
KLTE

7 5 5 
22 20 17 
17 7 7 
20 16 15

13 12 5 
45 40 13 
21 12 4 
19 19 9

Összesen 77 48 44 98 83 31

atom- és molekulafizika, szilárdtestfizika a legaktívab
ban művelt területek. Hangsúlyozandó, hogy a hallgatói 
mobilitás tudatos kihasználásával, ma minden fizikus 
hallgató az őt érdeklő szakismeretekből magyar egyete
men tud diplomamunkát végezni és fizikus képesítést 
szerezni.

A szakirányú képzés színvonalának biztosításában 
kiemelkedő a kutatóintézetek oktatási tevékenységének 
szerepe. Ebbéli érdekeltségüket növelte, hogy az egyete
mi intézetek biztosították a felsőoktatási fejlesztési prog
ramokba való közvetlen bekapcsolódásukat.

A szakirányú képzés során növekszik az európai egye
temek közötti hallgatói mobilitás jelentősége speciális 
részképzési programok lebonyolítására. Erre a célra a 
négy egyetem az Európai Fizikai Társaság projektjéhez 
koordináltan csatlakozva, 1994-97-re jelentős összegű 
TEMPUS támogatást nyert el.
• Doktori képzés

A négy fizika doktori program 14 szakmailag autonóm 
alprogramot rejt. Ez megfelel a más tudományágakban 
főprogramként jóváhagyott irányok számának. Emellett a 
SOTE biofizika programja is jelentős mértékben a fiziká
hoz sorolható.

1993-ban és 1994-ben a jelentkezők száma 175 volt. 
A jelentkezők mintegy negyede nem(csak) arra az egye
temre adta be pályázatát, ahol diplomáját kapta. A ku
tatóintézeti alkalmazásban lévő, több évvel korábbi 
diplomás jelentkezők száma mintegy 20 %. A fizika 
doktori programok jelentős vonzást gyakorolnak a 
szomszédos államok magyar nemzetiségű fiatal diplo
másaira is.

A felvettek közül 68 kap valamilyen (MKM, TMB) ösz
töndíjat. 1993-ban négy egyéni doktorandusz kezdte meg 
tanulmányait, 1994-ben az ösztöndíjjal felvettek mellett 
további 40 jelentkező felelt meg a vizsgabizottságok tá
masztotta követelményeknek (4. táblázat).

A doktori program résztvevői közül az MKM ösztöndí
jasok után az egyetemek költségvetési támogatást kap
nak. Ez a jelenlegi, rendkívül nehéz gazdasági helyzetben 
egyoldalúan motivál a doktori ösztöndíjasok számának 
emelésére. A doktori ösztöndíjasok számának megállapí
tási mechanizmusa az egyetemek közötti arányokra épül, 
a szakterületek, illetve kutatócsoportok sikerességét nem 
veszi figyelembe.

A doktori oktatás jelentős fejlesztésekkel, a nem-egye
temi kutatók legjobbjainak egyenrangú bevonásával in
dult meg. Debrecenben 59(30), Szegeden 50(17), a

BME-n 26(12), az ELTE-n 62(47) a 
programokban aktívan résztvevő (té
mavezető, előadó, doktori tanácstag) 
személyek száma (zárójelben ezekből 
a nem-főállásúak száma). A fizika 
doktori iskolákban országosan körül
belül 200 aktív kutató-oktató tevé
kenykedik. A hagyományos féléves 
előadási formák mellett az intenzív 
tanfolyami forma (nyári iskolák) is 
jelen van, és iránta jelentős nemzet
közi (és speciálisan kelet-közép-euró- 
pai) érdeklődés mutatkozik.

A doktori és a szakirányú képzési szintek egyidejű 
bevezetése miatt azok tartalmi és színvonalbeli viszonya 
most van kialakulóban.

Az elkészült doktori szabályzatok a fizika területén 
nemzetközi viszonylatban is helytálló, magas követelmé
nyeket rögzítenek (2-3 vezető folyóiratban publikált tu
dományos eredmény, a dolgozatok két, a témában veze
tő szakember által történő bírálata stb.).

Az egyetemi oktatás 
modernizációjának anyagi támogatása

A kutatóintézeti és az egyetemi tevékenység korábbi 
szétválasztása, az egyetemi fejlesztések erős korlátozása 
helyenként drámai helyzetet eredményezett a fizikuskép
zésben is. A demonstrációs eszközök olykor inkább tu
dománytörténeti, mint oktatási célokat szolgálhattak. Ez 
is egyik oka annak, hogy az oktatás sokszor az elméleti 
eredményeket és módszereket hangsúlyozó lett. További 
gondot jelentett, hogy a számítógépek térnyerése követ
keztében az elméleti fizika is költségigényes kutatási te
rületté kezdett válni.

így lényegében hiányzik a tudományegyetemeken a 
modern kísérleti szilárdtestfizika több jelentős fejezete. 
Egyes egyetemeken nagyon korlátozott mértékben szere
pel az optika. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy több 
egyetemen sikerült egy-egy kísérleti területen jelentős 
erőket koncentrálni (Szeged: optika, Debrecen: magfizi
ka, BME: optika). Itt előnyösen ki lehetett használni az 
akadémiai kutatócsoportokkal, illetve intézetekkel való 
kölcsönhatást.

A változás az OTKA bevezetésével kezdődött. Ennek 
keretében elvben egyenlő esélyt kaptak az egyetemi ku
tatóhelyek. Noha az OTKA az (alapkutatás támogatását 
szolgálja, az egyetemi tevékenység természetéből eredő
en ez visszahat az oktatásra, különösen a posztgraduális 
képzésre.

Az 1980-as évek végén a társadalmi-politikai fordulat 
alapvető javulást eredményezett. Olyan új csatornák 
nyíltak meg a felsőoktatás, és ezen belül a fizikusképzés 
számára, amelyek addig elképzelhetetlen, koncentrált 
beruházásokat tettek lehetővé. Ezek részben világbanki 
együttműködésre (FEFA), részben az Európai Közösség
gel való kooperációra támaszkodtak (PHARE stb.), de 
mindenképpen tükrözték a kormányzatnak azt az állás
pontját is, hogy a szűkös lehetőségek ellenére a fel
sőoktatást kiemelten kell kezelni. Ennek megfelelően,
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5. táblázat

A fizika egyetem i oktatásának támogatása 
FEFA, ACCORD, TEMPUS+OTKA beruházások  

1992. - 1 9 9 4 .

kUSD MFt

Informatika (Információtechnológia, 
számítógépek, multimédia) 142,0 37,4

Alapozó képzés 266,5 12,8

Specializációs képzés (többszintű 
képzés) 604,5 26,0

Szilárdtestfizika (anyagtudomány, 
röntgen, fizikai-kémia) 653,0 38,0

Optika 474,0 62,2

Közös laboratóriumok (KFKI-ELTE, 
KFKI-BME, ELTE-BME) 122,0 25,0

Részecskefizika 80,0 10,0

Egyéb (Infrastruktúra, könyvtár, Európa 
professzorátus stb.) 376,0 18,0

Összesen 2718,0 229,4

bár kisebb mértékben, de az MKM pályázatai is hozzá
járultak a fejlődéshez. További új vonást jelentett né
hány alapítvány (A Magyar Felsőoktatásért és Kutatá
sért, a Soros, az Ipar a Korszerű Mérnökképzésért stb.) 
támogatása. így jöttek létre olyan fontos fejlesztések, 
mint az ELTE Információtechnológiai labor vagy az 
SzFKI-BME Alacsony hőmérsékleti labor. Az utóbbi pél
da arra is, hogy a közös pályázás lehetősége az egyete
mek és a kutatóintézetek kapcsolatában is lényeges 
elem; ezen a területen úttörő jelentőségű volt az ELTE- 
nek az SzFKI-ba kihelyezett Szilárdtestfizikai hallgatói 
laboratóriuma.

Az anyagi források elosztásának vizsgálatánál kitű
nik, hogy a különböző egyetemek végső soron egyenlő 
arányban részesültek a fenti központi támogatásokból. 
A súlyozás inkább az egyes egyetemeken belül a külön
böző tématerületek között történt. Nem teljesen egysé
ges terjedelmű, mégis közelítően átfogó és teljes adat
szolgáltatás szerint a kormány által elkülönített és nem
zetközi felsőoktatási fejlesztési és segélyalapokból fi
nanszírozott, a fizika egyetemi oktatásával kapcsolatos 
országos fejlesztés mintegy 600 millió forint értékű volt 
(5- táblázat).

A nem-egyetemi kutatók részvétele az oktatásban
Mindhárom egyetemi városban működik fizikai kuta

tásokra specializált MTA kutatóintézet (Szegeden az 
SzBK Biofizikai Intézetét tekintjük ilyennek.) Buda
pesten és Szegeden az MTA tanszéki kutatócsoportokat 
tart fent.

Az intézethálózat gyors fejlesztésére az ötvenes évek 
elején, az akkori politikának megfelelően úgy került sor, 
hogy a hagyományosan az egyetemekhez kapcsolódó 
alapkutatásokat külön főhatósághoz rendelték. Ugyanak
kor az intézetek vezető munkatársai korábbi egyetemi

állásukat is megtartották. E személyiségek kutatási terüle
tei mindmáig több egyetemen meghatározó oktatási 
szakirányt képviselnek.

A hatvanas évek közepétől megerősödött a személyi 
szétválási tendencia. Ez részben tudományon kívüli ren
delkezések következtében játszódott le, részben az inté
zetekből az ötvenes évek második felében kiszorított 
egyetemi vezető kutatók igyekeztek megszabadulni a 
kutatóintézetek „gyámkodásától”.

A szétválás sosem lett teljes. A kutatóintézeti vezető 
szakemberek nemzetközi presztízse szempontjából nem 
elhanyagolható a professzori tevékenység, a diploma- 
munkák témavezetése. Különösen fontos a legtehetsége
sebb hallgatókkal való korai kapcsolatteremtés.

A nyolcvanas években középhaddá idősödő generá
cióban már nem élnek a régi konfliktusok. Elfogadják, 
hogy a kutatóintézetekben felgyülemlett nagyértékű 
eszközpark nem duplikálható. Az intézetek tudják, 
hogy a megnehezedett működési feltételek között, az 
intézeti eszközpark szinten tarthatóságában nem mellé
kes szempont annak felsőoktatásbeli hasznosíthatósága. 
A szakirányú és doktori laboratóriumok kialakításában 
elengedhetetlen az egyetem-kutatóintézeti együttműkö
dés, a kutatóintézeti infrastaiktúra közvetlen haszno
sítása.

Az együttműködés fő formája a közös (esetleg kihelye
zett) tanszék (csoport). Megnövekedett az egyetemi főte
vékenység mellett kutatóintézeti munkát is végző vezető 
oktatók száma.

A jelenleg létező közös, illetve kihelyezett oktatási 
viszonylatok: BME-ATKI, BME-KKL, BME-MFKI, BME- 
RMKI, BME-SzFKI, ELTE-AEKI, ELTE-CsKI, ELTE-KKL, 
ELTE-MFKI, ELTE-RMKI, ELTE-SzFKI, JATE-CsKI, 
KLTE-MFKI, KLTE-ATOMKI.

Következtetések

1. A fizikusképzés a felsőoktatás kompetitiv tevékeny
ségi körébe tartozik. A fizika képének, az alapkutatási és 
az alkalmazott fejlesztési eredményeknek sokoldalú be
mutatásával fenntartható a szak iránti kiemelkedő minő
ségű érdeklődés. Különösen fontosak a fizikatanárok 
legjobbjai által szervezett tehetségkutató versenyek, a 
Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok feladatmegol
dó versenyei és pályázatai, valamint a vidéki tanárképző 
főiskolák és egyetemek fizika tanszékei körül kialakult 
regionális tehetség-gondozó tevékenység.

2. A fizikusok által befutott nem-hagyományos pályák 
kevéssé ismertek. Legsikeresebb képviselőik nem kap
nak elegendő nyilvánosságot sem az Eötvös Társulat, 
sem a felsőoktatás fórumain.

3. Az alkalmazott fizikára és környezetfizikára alapo
zott csúcstechnológia meredeken növekvő jelentőségre 
tesz szert a profitorientált termékfejlesztésben. Ezzel a 
folyamattal a fizika-oktatás nem tart eléggé lépést. A 
helyzet megjavítására tett kezdeti erőfeszítések még nem 
értek el alapvető fordulatot.

4. A felsőoktatásba bekerülők számának növekedésé
vel elkerülhetetlen egy megfelelő előképzettséggel ke
véssé rendelkező réteg jelentkezése a fizikusképzésben
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is. A kevésbé intenzív felsőoktatási formákhoz való átjár
hatóság irányai és eljárási rendje nem elegendően kidol
gozottak.

5. A négy fizikusképző intézet összes hallgatói kapaci
tása 120 fő/év. Továbbra is 25 %-os lemorzsolódási 
aránnyal számolva évi 90 (MSc szintű) diplomás fizikus 
kiképzése várható.

6. A fizikusképzés országon belüli ekvivalenciája tar
talmilag és az oktatás szerkezete alapján is biztosított.

7. 1990. óta a specializációs képzés a felső évfolyamo
kon általánossá vált. Ennek színvonala megközelíti az 
amerikai „graduate school” bevezető évfolyamaiét.

8. A fizika területén a doktoranduszok és diplomások 
aránya elmarad a fejlett országokban szokásostól (példá
ul az NSZK-ban ez az arány 1/2). A hároméves doktori 
ösztöndíjas tevékenység valószínűleg általában nem lesz 
elég az elhatározott színvonalú PhD elérésére. A sikert az 
is veszélyezteti, hogy a doktoranduszi helyek elosztásá
nál a témavezetők tudományos sikerességét nem veszik 
előírásszerűén figyelembe.

9. A felsőfokú fizikaoktatás fejlesztésére a fizikai inté
zetek az 1992-94-es időszakban legalább 600 millió forint 
támogatást nyertek el pályázati alapokból.

10. A felsőoktatásban növekvő számú nem-egyetemi 
főállású fizikus vállal rendszeres, oktatási kreditértékű 
tevékenységet. A kutatóintézetekkel való integrációt kép
viselő, közös tevékenység bontakozott ki a felsőoktatás 
fejlesztési program keretében.

Javaslatok (Címzettek)
1. A felsőoktatási törvény 123. paragrafus 2. bekezdés 

módosításával javasoljuk a nem-vezető oktatói-kutatói 
állások határozott idejű betöltésének kiterjesztését a köz
alkalmazotti törvény elfogadásakor határozatlan időre 
szóló munkaszerződések esetére is. (Többségi szavazattal 
meghozott ajánlás) (Országgyűlés, kormány, MKM)

2. A képesítési követelmények sorában meghatározan- 
dók az alapképzést követő közbenső bizonyítvány (BSc 
szint) kiadásának (egyben a szakirányú képzés megkez
désének) feltételei. (MKM, egyetemek)

3. A fizikusképzés közös céljai megvalósításának, vala
mint a diákok intézményközi mozgásának elősegítésére 
javasoljuk az Egyetemi Fizikai Intézetek Konferenciája in
tézményének önkéntes társulással történő létrehozását. 
Feladatai többek között: az oktatási együttműködés szer
vezése; a hallgatói mobilitást elősegítő intézményközi 
szerződések előmozdítása; a tankönyvi ellátottság orszá
gos nyilvántartása; új tankönyvek és fordítások kiadásá
hoz szakmai ajánlások kiadása; a képzési struktúra átalakí
tási tapasztalatainak összegyűjtése és a szükségessé váló 
módosítások koordinált végrehajtása. (Egyetemek, MRK)

4. Javasoljuk, a nemzetközi gyakorlathoz illeszkedve, 
hogy a doktorandusz helyeket elsősorban nem intézmé
nyek, hanem szakterületek, illetve vezető kutatók között 
pályázati formában osszák el. Távlatilag pozitív vissza
csatolásra van szükség: az eredményes témavezetők kap
janak újra doktorandusz helyet. (OAB, MKM, egyetemek)

5. Szükséges a doktori képzés társadalmi szerepének 
tisztázása (végzett hallgatók és doktoranduszok kívána

tos aránya, posztdoktori kutatói és egyéb állás-lehetősé
gek) (MKM, OAB)

6. A nagyobb pályázati ciklusok végén az oktatási
kutatási beruházások eredményességének szakmai ösz- 
szefüggésben átfogó értékelése, a szakmai közösség 
előtti bemutatása a pályázati forrásbiztosítás termé
szetes és elengedhetetlen része. (MKM, FEFA, ELFT, 
egyetemek)

7. A készülő felsőoktatás-fejlesztési törvény révén mi
nimálisan az 1992-94-es modernizációs program fejlesz
téseinek működtetéséhez szükséges többlet-forrásokat 
biztosítani kell. (Országgyűlés, MKM)

8. Javasoljuk, hogy az MTA intézetek vezető kutatók 
kinevezésekor a rendszeres és kiemelkedő oktatási (elő
adói, diplomamunka vezetői, illetve kutató nevelői) tevé
kenységet pozitív tényezőként vegyék figyelembe. (MTA)

9. Kialakítandók a közös MTA-Egyetem pályázatok 
menedzselésének és beszámoltatásuknak kétoldalúan 
nyilvános formái. (MTA, FEFA)

10. Megvizsgálandó annak lehetősége, hogy egyes 
országosan egyedi oktatási kutatási eszközöket (intézmé
nyeket) egyetemi-akadémiai konzorciumok működtesse
nek. (MTA, MRK)

Folytatása következik.

Rövidítések listája

AEKI -  Atomenergiakutató Intézet (MTA)
ATKI -  Anyagtudományi Kutatóintézet (MTA)
ATOMKI -  Atommagkutató Intézet (MTA)
BME -  Budapesti Műszaki Egyetem 
BSc -  Bachelor of Science (angolszász egyetemi diploma 

fokozat)
CsKI -  Csillagászati Kutatóintézet (MTA)
ELTE -  Eötvös Loránd Tudományegyetem
ELFT -  Eötvös Loránd Fizikai Társulat
FEFA -  Felzárkózás az Európai Felsőoktatáshoz Alap
JATE -  József Attila Tudományegyetem
KKL -  Központi Kutató Laboratóriumok (MTA)
KLTE -  Kossuth Lajos Tudományegyetem 
KöMaL -  Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok 
MFK1 -  Műszaki Fizikai Kutató Intézet (MTA)
MKM -  Művelődési és Közoktatási Minisztérium 
MTA -  Magyar Tudományos Akadémia 
MSc -  Master of Science (angolszász egyetemi diploma 

fokozat)
OAB -  Országos Akkreditációs Bizottság 
OTKA -  Országos Tudományos Kutatási Alap 
PHARE -  Poland Hungary Aid for Restaicturation of Eco

nomy (EU segélyprogram)
PhD -  Philosophiae Doctor -  a magyar tudományos fo

kozat megnevezése
RMKI -  Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet (MTA) 
SOTE -  Semmelweis Orvostudományi Egyetem 
SzBK -  Szegedi Biológiai Központ (MTA)
SzFKI -  Szilárdtestfizikai Kutatóintézet (MTA)
TEMPUS -  Trans-European Mobility Program for Univer

sity Students (az EU diák és oktatói mobilitási prog
ramja Kelet-Európa számára)

TMB -  Tudományos Minősítő Bizottság (megszűnt)
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FIZIKAI SZEMLE-KÖZVÉLEMÉNY 1994.
Az elmúlt évekhez hasonlóan 1994. év végén kérdőívvel fordultunk 

olvasóinkhoz, írják meg lapunkról véleményüket -  név nélkül -  hogy 
észrevételeiket a szerkesztésnél figyelembe vehessük.

Az egyéni előfizetőktől (tanár 40 %, ifjúsági tag 10 %, kutató 18 %, 
egyéb oktató 11 %, nyugdíjas 21 %) a közülietektől (iskola 79 %, könyv
tár 10 %, egyéb 11 %) beérkezett vélemények alapján az alábbi tájékoz
tatást adhatjuk:

A cikkek közül leginkább tetszett:
Marx György: Útikalauz a proton belsejébe 20 %

Tér és idő 20 %
Eötvöstől a sötét anyagig 21 % összesen: 6l %

Teller Ede: Hirosima egy döntés pszichológiája 21 %
Kvantumok születése 5 %
Biztonság és haladás 9 % összesen: 35 %

Horváth Gábor: Kihűl a nap 15 %
R. F.G. Wyse: Az anyag eloszlása a Tejútrendszerben 12 %
E. Masso: Sötét anyag a Tejútrendszerben 12 %
C. Rubbia: Energiasokszorozás 11 %
Szatmáry Zoltán: Irak, Észak-Korea, plutónium fizikus szemmel 2 % 

Mit old meg Carlo Rubbia
tóriumos energiasokszorozója 9 % összesen: 11 %

Faigei Gyula: Fullerének 10 %
Kiss Dezső: Gyorsítók 10 %
S. Kondo: Csernobil utóhatása 10 %
CzirókA., Vicsek T: Baktérium-telepek mintázatai 9 %
Singer Dénes: Pontatlanság logikája 9 %
Csörgő 71, Lévai P, Lukács B., Zimányi].: A kvarkanyag 9 %
Benedict Mihály: Geometria, kvantummechanika és a Berry-fázis 9 %

KÖNYVESPOLC

G eorg  Klein: A TUDOMÁNY KÖRÜL
Gondolat, 1995, 145 oldal, 462 Ft

Klein György, a stockholmi egyetem Karolinska Intézetének pro
fesszora „Sakkjátszma a halállal" című írását Szilárd Leóról, az általa 
tervezett és önmagán alkalmazott sugárterápiáról a Fizikai Szemle 
olvasói ismerik. Nemrég Klein György Budapesten járt, hogy személye
sen mutassa be most magyarul megjelent tanulmánygyűjteményét.

„Kinek köszönjem meg azt a z életre szóló szellemi csomagot, amit 
gyermekkoromban a Berzsenyi Gimnáziumban és környékén kap
tam? Valóban volt egy szellem, de a z az én időmben elsősorban a 
diákok közt létezett. Honnan jött? Talán a régebbi iskolából, talán a 
századforduló csodálatos Bécs-Budapest tengelye felől. Csodáltuk az 
irodalmat, a művészetet és a tudományt, becsültük a kulturális érté
keket, magától értetődően fontosabbnak tartottuk, mint a napi politi
kát és a z élet praktikus hétköznapiságát. A fiú k  az iskolában a -ko
moly fiúka t’ becsülték, mindegy volt, hogy irodalom, művészet, ma
tematika vagy zene foglalkoztatta őket. És -  ami talán még fonto
sabb -  így vélekedett a lányok nagy része is! Voltak más példaképek 
is. A szellemi élet nagy alakjait -  a későbbi életben jól megismert 
demokratikus népekkel ellentétben -  majdnem félistenként csodál
tuk. Egy-két tanárunk is volt, akik erre megtanítottak, és a z  ér
tékrendet szolid alapra helyezték, vagy továbbépítették. Nekem egy 
ilyen tanárom volt, de ő feledhetetlen hatással volt rám. Ha valaki 
inspirációról vagy ihletről beszél, ma is Kardos Tibor tekintete van 
előttem. ”

Klein György rákkutató. Könyve nem könnyed olvasmány: a halál
ról szól és az életről. Fizikusok szakmai érdeklődéssel olvassák Szilárd 
Leó élet-halál játszmáját. Azután még komorabb fejezetek következnek. 
Klein György, a kisdiák az Auschwitzba tartó vonatról lógott meg. Mint 
orvoskutatót, mélyen foglalkoztatja a halál, és hogy az élet mit tesz elle
ne. Megrázó a Holocausthoz érveket adó és Auschwitzot kutatásra 
használó orvosokról írott tépelődése. Mint apátián árvagyerek, elemzi 
azt a kihívást, amit az önmagukat kiformálni kényszerülő fiúknak el

Örömmel olvasták továbbá: Török István: Transzmutáció: új varázs
szó az atomerőművi hulladékok kezelésében?; Kovács Mihály: Atom
fizika, számítástechnika a Piarista gimnáziumban (1950-92); Rósa Géza. 
Sugárvédelem a paksi atomerőműben; J. Avery: Egy fenntartható globá
lis társadalom felé; HE. Stanley és mtársai: Fraktál tájképek biológiai 
rendszerekben; Légrádi Imre: A karlsruhei koncepcióról; Radnai Gyu
la: Az eötvösi kísérleti fizika szelleme a Középiskolai Matematikai és 
Fizikai Lapokban cikkeket.

A rovatok közül a legtöbben a Tanítás 55 %, Fizika mindenhol 54 %, 
Könyvek 48 %, Négyszögletes kerék 45 %, Dokumentum 26 % szeretik.

Javaslatok 1995. évre: Szeretnének cikkeket olvasni Kiss Dezsőtől, 
Marxtól, Szalay A. Sándortól, Szatmárytól, Tehertől, Vicsektől stb.

Témafelvetések: a 20. század fizikájának eredményei; a 21. század 
kilátásai; magyar műhelyek; nemzetközi műhelyek; játékelmélet; szup
ravezetés; kozmológia; fraktálok; sötét anyag fizikája; kvarkok; kvan
tumfizika; Nobel-díjasok; asztrofizika; biofizika; űrkutatás; egyesítési 
elméletek; tudománytörténet; kísérletek a középiskolai fizika tanításá
hoz; modern fizika tanítása, iskolai kísérletek. Várják a vitaindító cik
keket, olvasói véleményeket, problémafelvetéseket, feladatokat, megol
datlan problémákat a mai fizikában, mindennapi jelenségek tudomá
nyos igényű tárgyalását, fizikusok életének bemutatását, a fizika és filo
zófia kapcsolatának elemzését.

A legérdekesebb számnak tartják: az 1994. áprilisi számot 40 %, ja
nuári számot 25 %. Tetszett még a márciusi szám 10 %, a szeptemberi 
szám 10 % és a júniusi szám 9 %.

A legjobb címképnek tartják: április 50 % (színes CERN), március 
35 % (fizikusok bankjegyeken), május 20 % (Eötvös a Balaton jegén).

(i.-a.)

kell fogadni. Ilyen árvagyerek volt Raoul Wallenberg és Kádár János, 
Edgar Allan Poe és József Attila.

Legnagyobb magasságokba akkor emelkedik, amikor a vírus és az 
ember párviadaláról ír. A vírusnak arra kell használnia a patkányt vagy 
embert, hogy minél több víaiskópiát készítsen, de nem szabad megöl
nie eltartóját. A konzervatív genetikájú emberi szervezetnek föl kell 
vennie a küzdelmet a gyorsan mutáló, mindig változó vírussal, az im
muncsatát olyan széles fronton kell vívnia, hogy néha saját sejtjei is 
áldozatul esnek az autoimmun betegségeknek. Hosszútávon a DNS- 
játék mindkét faj túléléséért folyik. A vírusokkal vívott harcban néha az 
egyednek el kell pusztulnia, de a Természet talál megoldást arra, hogy 
legalább a faj maradjon fönn. Akinek van ereje végigolvasni az érzelmi
leg ólomsúlyú, ugyanakkor dinamikus informatikai gondolkodást 
igénylő oldalakat, jobban megérti a halált és jobban tiszteli az életet.

-  „Ugyanazon elvek szabályozzák a járványokozó baktérium és a 
befogadó patkány vagy ember evolúcióját. A baktérium szempontjából a 
két emlősfaj közt lévő különbségek jelentéktelenek. A z emlősök nem képe
sek ugyanolyan gyorsasággal változtatni genetikai anyagukat, mint a 
baktériumok, az őpróbálkozásaik bonyolultabbak, messzebbre tekintők 
és nem kevésbé leleményesek. A szexualitás nagy győzelme a magasabb- 
rendű növényekben és állatokban annak köszönhető, hogy életképes 
kromoszómavariációkat alkot, egyben biztosít a túlzott génátrendező
déssel szemben. Meg tud-e küzdeni a magasabb rendű gerincesek kon
zervatív rHlága a mikroorganizmusok hihetetlen változékonyságával? 
Milyen akadályokat lehet gördíteni az ilyen gyorsan reprodukálódó kis 
lények örökösen folyó számjátékai elé? A tapasztalat azt mutatja, hogy a 
legokosabb baktériumok is csak lyukakat tudnak ütni azon a szilárd 
védelmen, amit az emberi fa j nagy génállománya képez. Végülis a fa j 
immoglobulin-készlete ki tudta űzni a fekete halált. A pestis okozta mér
hetetlen tragédiát átváltoztatta néhány lábnyommá a homokban."

(M.Gy.)
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Francis S. Wagner:
BAY ZOLTÁN ATOMFIZIKUS, AZ ŰRKUTATÁS ÚTTÖRŐJE
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994., 101 oldal, 330 Ft

A tudományos életrajz írója, amint azt magából a könyvből meg
tudhatjuk, történész. A szegedi egyetemen doktorált 1940-ben. 1949- 
től az USA-ban él. A Kongresszusi Könyvtárban dolgozott 1981-es 
nyugdíjazásáig.

A könyv eredeti, angol nyelvű változatát már 1985-ben kiadta ideha
za az Akadémiai Kiadó. Reklámot viszont nem csinált neki, mert példá
ul az 1992-es, 93-as Bay-megemlékezések egyikén sem lehetett vele 
találkozni.

Örök gond, hogy ki foglalkozhat fizikatörténettel, életrajzírással. A 
fizikus vagy tanár szemére vetik, hogy hiányzik belőle a történeti szem
lélet, a fiiológusi alaposság. A történész viszont nem láthatja teljes 
mélységében a fizikai tartalmat, a természettudományos tartalmat, a ter
mészettudományos hátteret. F.S. Wagner büszke arra, hogy a kötet 
megjelenését szorgalmazó magyar fizikusok értékelik könyvét. Köszö
netét is mond elöljáróban Marx Györgynek és Keszthelyi Lajosnak. És 
akit még megillet a köszönet, bár a kiadó nem írta ki a nevét, a lektor 
Abonyi Iván.

Az előszót Bay Zoltán egykori tanártársa, munkatársa, barátja, 
Szent-Györgyi Albert írta.

Amikor a könyv angol változatát olvastam, még nem tudtam, hogy a 
szerző magyar ember, a Bay család baráti köréhez tartozik. Ezért meg
lepett nagyfokú tájékozottsága, a Bayról szóló hazai cikkek kiváló is
merete, és az, hogy a címeket magyar nyelven is mindig megadta. En
nek megfelelően a magyar változatban viszont filológusi alapossággal 
közli mindig az eredeti német és angol nyelvű közlemény-címeket is.

Bármennyire jól tájékozott is Wagner Ferenc, mégis célszerűbb lett 
volna egy Magyarországon élő társszerző is a magyar nyelvű kiadáshoz. 
Vannak szakértőink, gazdag a magyarországi Bay-írodalom. Ha csak a 
Fizikai Szemlét tekintem, hirtelen vagy 15 tanulmányt említhetek. Ezek 
egy részét persze maga Bay írta: az 1972. évi 5. számban, aztán 1973/1, 
74/4, 76/2, 81/5, 85/5, 86/10, 90/2, 90/12, 93/2, 93/11.

Különösen az „Iskolás évek”, a debreceni és szegedi tanulmányok
ról szóló rövid kis fejezetet egészíthette volna ki érdemben egy magyar- 
országi társszerző.

„A sorsdöntő berlini évek” (1926-1938) és „A szegedi évek” (1930— 
36) rövid bemutatása után a szerző részletesen tárgyalja, hogy hogyan 
alakult ki Bay Zoltán sokoldalúsága, hogy haladt a világhír felé, „Az 
atomszámlálás új elve”, „A radarcsillagászat születése", és az „egységes 
idő-hosszúság mértékrendszer” kidolgozása révén.

Tiszteletre méltó az az alaposság, ahogy F.S. Wagner bemutatja, mi
lyen nagy mértékben ismeri el a tudós világ Bay Zoltán tevékenységét.

Az 1946. februári első sikeres európai Hold-visszhang kísérlet érté
keléséről például a 31. sorszámú jegyzetben 16 könyvet sorol fel a 
Lovell-ClegG: Radio Astronomy 1952-es kiadásától kezdve az Encyclo
pedia Americana 1983-as kötetéig. De ugyanilyen körültekintően jár el 
a „fényre szabott méter”-szabvány bevezetésének tárgyalásakor is: az

Amerikai Szabványügyi Hivatal 1965-ös belső kiadványával kezdi és a 
„Precision Measurements and Fundamental Constants” (Precíziós méré
sek és alapállandók) (1971) című művön át eljut a Bay Zoltán által ki
dolgozott új méterszabvány 1983- októberi elfogadásáig (Súlyok és 
Mértékegységek Nemzetközi Konferenciája, Párizs, 1983). A könyv 
végül szól Bay Zoltán filozófiai nézeteiről, esszéírói munkásságáról is. 
Az életrajzot lezáró „Epilógusban” nyolcsoros betoldás utal arra a 
visszavonhatatlan tényre, hogy a sokoldalú, világhírű fizikus 1992. ok
tóber 4-én végleg eltávozott közülünk.

Bay Zoltán műveinek teljes bibliográfiája (113 tétel), húsz oldalnyi 
dokumentum (levelek, fényképek, kitüntetések) és igen gazdag jegy
zetanyag zárja a könyvet. A jegyzetek nagy része bekerülhetett volna a 
folyamatos szövegbe, hisz a hivatkozott művek címei mellett azok lé
nyegbe vágó szövegkiegészítéseket is tartalmaznak. Általában úgysem 
tud az ember nyugodtan tovább olvasni, hátralapoz, érdekli, hogy mi 
lehet a jegyzetben.

A korábban felsorolt Fizikai Szemle cikkek együttesen csaknem 
annyi információt tartalmaznak Bay Zoltán életéről és munkáiról, mint 
ez az életrajz. Mégis egészen más egy könyv értéke és élete. Ezért lett 
volna fontos például a dokumentum részt is kiegészíteni Bay gyulavári 
szülőházának, az abban levő emlékszobának, templom-kerti emlékkö
vének, gyulavári sírjának, vagy Chevy Chase-i lakóházának képével. 
Ugyanígy megjelenhetett volna az újpesti radarantenna, az elektronsok
szorozó vagy a fénysebességmérő berendezés közeli képe is.

Végül ha fizikus (is) írta volna e könyvet, akkor biztosan megemlíti, 
hogy az 1955-ös híres Compton szórási koincidencia kísérletnél a 
10-11 s-os felbontás elérésekor a korábbi mérésekhez képesti három 
nagyságrendnyi javulásból egy a műszerek tökéletesedésének érdeme, 
de kettő nagyságrend Bay zseniális kísérleti fizikusi ödetének köszön
hető, annak, hogy a nagyon rövid élettartamú Ni^-as izotóp gamma- 
sugárzását használta a mérésnél.

Az eredeti angol változatú kiadást kedvezően fogadták az Egyesült 
Államokban is. Paul Forman fizikatörténész elismerő könyvismerte
tést ír arról egy amerikai tudománytörténeti folyóirat hasábjain (HSPS, 
1992. II. 13-).

F.S. Wagner megírta Wigner Jenő életrajzát is. A Bay-könyv 87. olda
lán pontatlan a cím fordítása; az helyesen így hangzik: „Eugene P. Wig
ner az atomkorszak építésze” (Rákóczi Foundation, Toronto, 1981. Teller 
Ede előszavával). Szomorú aktualitást ad a könyv magyarra fordításának 
Wigner közelmúltbeli halála. De itt lehet még magyar társszerzőt keresni.

F.S. Wagner Bay-könyve meggyőz bennünket arról, hogy Bay Zol
tán valóban méltó tagja a „csodálatos hetes”-nek (Szilárd- Wigner-Neu- 
mann-Teller-Kármán-Szent-Györgyi-Bay), ahogy az újságíró Stephen 
Sisa nevezi honfitársait.

Kovács László 
Szombathely, BDTF

OLVASÓI LEVÉL
Tisztelt Szerkesztőség!
Emléktúra az Eötvös-csúcsra című cikkükre egy sporttársam hívta 

fel a figyelmemet. Levelemmel arról szeretném tájékoztatni Önöket, 
hogy 1994, július 24-én egy klubtársammal, Dimény Tiborral, fent jár
tunk a Cadin-csoportbeli Eötvös-csúcson. Túránkat a hegység lábánál 
lévő Álla Baita kempingből indítottuk és a Fonda Savio házat -  bár út
közben érintettük, nem tájékoztattuk az úticélunkról. Az Eötvös-hágó- 
ból rövid III-IV-es nehézségű mászás után könnyebb szakasz követke
zett, körülbelül 1 óra alatt értük el a csúcsot. A csúcson egy korhadt 
faoszlop közelében előkerült egy fémdoboz, amely egy teljesen elázott 
csúcskönyvet rejtett magában. A csúcskönyv csak néhány bejegyzést 
tartalmazott, előttünk utoljára 1990. év őszén járt ember a csúcson, de 
nagy örömünkre 1990 nyaráról egy nagy létszámú magyar csapat be
jegyzését is megtaláltuk, sajnos a nevek számunkra ismeretlenek vol

tak. Mi is beírtuk nevünket a könyv ázott lapjaira, majd mintegy fél 
órán keresztül alkalmas lejárati útvonalat kerestünk. Ez azonban nem 
járt sikerrel, végül a feljövetelnél használt útvonalon jutottunk vissza az 
Eötvös-hágóba. A tájékozódást nehezítette, hogy a csúcs körzetéről 
nem rendelkeztünk leírással vagy részletes térképpel, továbbá a csúcs 
térségében semmiféle nyomot, csapást vagy más, alpesi csúcsokon 
egyébként megszokott jelzést nem találtunk. Ez is azt bizonyítja, hogy 
az Eötvös-csúcsot rendkívül ritkán látogatják a hegymászók. Kérem 
tájékoztató írásomat használják fel a csúccsal és Eötvös Loránddal kap
csolatos adatgyűjtésük során, továbbá felajánljuk tapasztalatainkat, ha 
valaki a jövőben a csúcs felkeresésére vállalkozna.

Sporttársi üdvözlettel: 
Ézsiás Antal 

Alpesi Rózsa hegymászó szakosztály



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A NEMZETKÖZI GÁBOR DÉNES DÍJRA
A NOVOFER Alapítvány a Mű

szaki-Szellemi Alkotásért Nemzet
közi Gábor Dénes Díját három 
évente ítél oda -  egy, a nemzet
közi tudományos élet közismert 
szakembereiből álló kuratórium -  
egy magyar és egy külföldi, 35 
évesnél nem idősebb olyan szak
embernek, aki a modern optika 
területén nemzetközileg is figye
lemre méltót alkotott. Első alka
lommal, 1993-ban Kristina M.
Johnson amerikai és Horváth 
Gábor magyar fizikust tüntették 
ki. -  A díj egy 125 mm átmérőjű, 
tiszta ezüstből készült érem, melynek külön értéke, hogy tartalmazza 
Gábor Dénes fehérfénnyel rekonstruálható portréhologramját.

A díj másodszori kiadására 1996-ban, a millecentenáriumi ünnep
ségsorozat keretében kerül sor, valószínűleg Gábor Dénes születésének 
96. évfordulóján, június 5-én. A Díjra pályázni kell; a pályázatoknak

FIZIKUSNAPTÁR
Az ELFT Kvantumelektronikai Szakcsoportja 

1995- május 26-án 
Lézer Teát

rendez Pécsen a JPTE Természettudományi Kar 
Fizika Tanszékén

A TEA programja:
10:30 Kozma László: Áttekintés a JPTE Fizika Tanszék kutatásairól
11:00 Kukhlevszkij Szergej: Hullámvezető lézerek
11:25 Almást Gábor: Rövid impulzusok erősítése excimer gázban

NÉGYSZÖGLETES KERÉK

A 129. PROBLÉMA

Egy a  félnyílásszögű, függőleges ten
gelyű tölcsér belső oldalán kisméretű 
golyócska pattog oly módon, hogy min
dig ugyanolyan magasságban, a tengely
től R távolságban ütközik a tölcsérrel. Két 
pattanás között T0 idő telik el.

Mennyi idő alatt „járja körül” a go
lyócska a tölcsért?

A Kvant nyomán

A 129. PROBLÉMA MEGOLDÁSA

Ha a golyócska sok kicsi pattanással járja körül a tölcsért, akkor a 
probléma nagyon egyszerűen, szinte fejben megoldható. Alkalmas co 
szögsebességgel forgó vonatkoztatási rendszerből nézve a golyócska a 
tölcsérre merőleges egyenes mentén pattog. Ennek az a feltétele, hogy 
mRat1 centrifugális erő és az mg nehézségi erő eredője merőleges le
gyen a tölcsérre, azaz mg = mRta1 tg a, a keresett idő pedig T= 2n/(ú,

1995. december 15-ig kell a nem
zetközi kuratórium elnökéhez 
beérkezniük. A pályázatnak (há
rom-három példányban) tartal
maznia kell:

1. tudományos önéletrajzot és 
a tudományos publikációk listáját,

2. egy addig még nem publikált 
önálló tudományos dolgozatot,

3. a pályázó által művelt terü
let két elismert szakemberének 
ajánlását.

A pályázatokat a Nemzetközi 
Kuratórium elnökének, Greguss 
Pál ny. egyetemi tanárnak kell 

beküldeni a következő címre: Budapesti Műszaki Egyetem Gépgyártás
technológia Tanszék, 1521 Budapest, Pf. 91 (Telefon: 463-2518; Fax: 
463-3178).

(A pályázattal kapcsolatban részletesebb felvilágosítás is ezen a 
címen kapható.)

11:50 Szünet
12:00 Német Béla: Lézer-indukált plazma emissziós spektroszkópia 
12:25 Sánta Imre: Molekuladinamika femtoszekundumos időskálán 
12:50 Erostyák János: Energiaátadás lantanida komplexekben 
13:15 -14:00 Ebédszünet 
14:00 Laborlátogatás, diszkusszió, tea 

Az előadások helye: a Fizikai Tanszék 408. sz. előadóterme, Ifjúság u. 6. 
A Teára ezúton is minden érdeklődőt szeretettel meghívnak a

Szervezők

Rovatvezető: Gnädig Péter
ELTE Atomfizikai T anszéke

Érdekes, hogy T nem függ 7J-től. Vajon ez csak a közelítésből adódó 
sajátság, vagy a Coriolis-erőt és a centrifugális erő inhomogenitását is 
figyelembe vevő pontosabb számítás is megerősíti?

Inerciarendszerből nézve a golyócska pályája függőleges síkú pa
rabola-pályákból áll (ferde hajítás). A rugalmas ütközéseknél a sebes
ség felületre merőleges komponense előjelet vált, az érintőleges kom
ponens pedig változatlan marad, Ezekből a feltételekből a kérdéses 
„körüljárási időre”

T  -  T0 n arcsin"1 Jg T0! ctga /  (4 (?)

adódik.

130. PROBLÉMA

Két „egy dimenzióban sugárzó hullámforrás” egymástól (n + 1/2) X 
távolságban helyezkedik el. Ha azonos fázisban sugároznak, a hullá
mok mindkét irányban kioltják egymást. Hová lesz a sugárforrások által 
felvett teljesítmény?

Varjú Katalin egy. halig.
JATE Szeged
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A Magyar Tudományos Akadémia 
Fizikai Tudományok Osztályának, 

az Eötvös Loránd Fizikai Társulatnak, 
a Magyar Biofizikai Társaságnak, 

a Művelődési és Közoktatási 
Minisztériumnak, 

a Munkaügyi Minisztériumnak, 
a Magyar Fizikus Hallgatók 

Egyesületének 
folyóirata

Főszerkesztők:

Berényi Dénes 
Marx György (vezető) 

Pál Lénárd

Szerkesztő:

Turiné Frank Zsuzsa

Műszaki szerkesztő: 

Kármán Tamás

A Nemzetközi Fizikai Unió (IUPAP) 
1994 augusztusában fizikatanítási 
konferenciát rendezett Egerben 

RIO FOLLOWUP témából. 
Jelen számunk legtöbb írása 

e konferencián elhangzott 
előadásokon alapul. 

Tematikus számunk emlékeztet a 
hirosimai és nagaszaki atombomba 

robbanásának 50. évfordulójára.

A címlapon:

A hirosimai atombomba 
gombafelhője (MTI fotó)

A hátsó borítón: 
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FÖLD-ETIKA Sakae Shimizu
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az  Eötvös T ársulat tiszteleti tagja

Nagy örömömre szolgál, hogy megtarthatom előadá
somat abból az alkalomból, hogy engem a nagymúltú 
Eötvös Társulat tiszteletbeli tagjául választott.

Japán kísérleti magfizikus vagyok és 49 évvel ezelőtt 
-  néhány nappal az atombomba ledobása után -  Hirosi
mába rohantam. Később tanulmányoztam a Fukuryu 
Maru (Szerencsés Sárkány) halászhajót ért radioaktív le
rakódásokat, amelyek 1954. márciusban a Csendes-óce
án közepén a Bravo-projekt végrehajtásából származ
tak. Én állapítottam meg, hogy itt FFF-típusú (hasadás- 
fúzió-hasadás) nukleáris robbantás történt, annak alap
ján, hogy kimutattam a H-bomba 23íiU-köpenyéből szár
mazó, az n + 238U —> 237U + 2 n reakció során keletkezett 
237U-izotóp jelenlétét.

Először szeretnék egy keveset beszélni az Egyesült 
Államok és a Szovjetunió között, a második világháború 
után kialakult hidegháborúról, melynek a máltai csúcsér
tekezlet vetett véget 1989. decemberben.

1945. októberben San Franciscóban, azon a konferenci
án, ahol az Egyesült Nemzetek Szervezetét megalapították, 
a résztvevő szervezetek megegyeztek abban, hogy a nuk
leáris energiát csak békés, és sohasem katonai célokra 
szabad felhasználni. Három hónappal később Londonban, 
az ENSZ és a Biztonsági Tanács első közgyűlésén (1946. 
január-február) mind a negyven tagállam megállapodott 
abban, hogy ez az újfajta energia csak békés célra hasz
nálható és soha többé nem alkalmazható fegyverként. 
Amikor gyakorlati kivitelezésre került volna sor, az Egye

Sakae Shimizu, a kyotói egyetem fiatal tanársegéde az első fizikusok 
egyikeként érkezett 50 évvel ezelőtt a hirosimai robbanás színhelyére 
és vett részt az atombomba mibenlétének kiderítésében, hatásainak föl
mérésében. Erről hazánkban is beszámolt (Fizikai Szemle 1982/1. 
szám). Mint a Kyotói Egyetem radiológia professzora, tevékeny az 
atombomba-robbanás egészségügyi, politikai és erkölcsi következmé
nyeinek elemzésében és tudatosításában. A Kyotói Fórum egyik alapí
tója. Ismételten járt hazánkban, debreceni és pesti professzorokkal, ta
nárokkal alakított ki kapcsolatot. A kyotói Japán-Magyar Baráti Társa
ság egyik alapítója. 1994-ben az Eötvös Társulat, 1995-ben az Akadémia 
tiszteletbeli tagjává választotta. Itt az Eötvös Társulat tiszteleti tagságát 
elfogadó, az Eötvös Egyetemen augusztus 28-án tartott előadását közöl
jük Menczel György fordításában.

sült Államok és a Szovjetunió nem tudott megegyezésre 
jutni, aminek következménye negyven évig tartó verseny 
volt a nukleáris fegyverek tökéletesítése, valamint az 
újabb és újabb, egyre szörnyűbb, nukleáris bombák és 
robbanófejek kipróbálása terén. Három lényeges pontban 
nem tudott a két szuperhatalom megegyezni: a nemzetkö
zi ellenőrzés módjában és eszközeiben, a végrehajtás lé
péseinek időzítésében és a büntető intézkedésekben. 
Ezeknek a szomorú tényeknek az ismeretében válik vilá
gossá, hogy a népek és/vagy népcsoportok között minden 
történelmi konfliktus az egymás iránti bizalmatlanságból 
származik -  és ez így megy már többezer éve.

A hidegháború időszakában sok kísérlet töitént a nuk
leáris háború elkerülésére: Russel-Einstein-deklaráció 
(1955) és Pugwash-konferencia, a Nemzetközi Atomener
gia Ügynökség létrehozása (1957), a részleges atomcsend- 
egyezmény (1963) az Egyesült Államok, Szovjetunió és 
Anglia között, a teljes atomcsend-egyezmény (1974) az 
Egyesült Államok és a Szovjetunió között, az atomsorom- 
pó-egyezmény (1970), az INF teljes betiltása (1987), 
SALT-I és SALT-II (1972, illetve 1979) szerződések stb. A 
máltai csúcsértekezlet után az Egyesült Államok és Orosz
ország között létrejött START-I és START-II egyezményt 
(1991. július, illetve 1993. január) formálisan mindkét or
szág aláírta. Ezzel kapcsolatban meg kell jegyeznünk, 
hogy a hidegháború időszakában az Egyesült Államok, 
Szovjetunió, Franciaország, Anglia, Kína és India megdöb
bentően sok kísérleti atomrobbantást hajtott végre (India 
csak egyet, 1974-ben); 1945. július és 1985. december 31. 
között a nukleáris robbantások száma -  beleértve Hirosi
mát és Nagaszakit -  1525 volt. Ebből kiszámítható, hogy 
átlagosan minden tizedik napra egy robbantás jutott.

Idézzük fel, hogy a természettudományok és a techni
ka milyen jelentős előrehaladást mutattak körülbelül száz 
évvel ezelőtt: 1895-ben Röntgen felfedezte a röntgensu
gárzást, 1896-ban Becquerel a radioaktivitást, J.J. Thom
son pedig 1897-ben az elektront. A múlt század vége felé 
a világ naiv materialista felfogásával betetőzték a klasszi
kus fizikát -  ideértve a newtoni dinamikát, a maxwelli 
elektromágnességtant, a Clausius-féle termodinamikát -

SAKAE SHIMIZU: FÖLD-ETIKA 181



valamint a fejlődés darwini elméletét. A történelem és a 
gazdaság marxi materialista elmélete így jelent meg a 
hegeli dialektikával kombinálva. Ekkor vált a világban 
jelentős áramlattá a marxizmus; a legutóbbi időkig ez volt 
a szocialista országok ideológiai bázisa.

A századforduló táján még megmaradt néhány jelentős 
probléma, amelyet nem tudtak megoldani a klasszikus 
fizika keretein belül. Új korszak kezdődött, amikor 
Planck felfedezte az energiakvantumokat (1900), Ein
stein kifejtette a fénykvantumok elméletét (1905) -  ez a 
két tény rést ütött a természet folytonosságába vetett hi
ten. Ehhez járult még a speciális relativitás einsteini elmé
lete (1905), benne a tér és az idő egyesített fogalma. Kí
sérleti tények alapján vezette le Rutherford, Hevesy és 
Soddy forradalmian új elképzelésüket az atomról, Szilárd 
pedig óriási látens energiákat fedezett fel az atommagban 
-  ezt hívjuk ma magenergiának. A Bohr-féle atomszerke
zet (1913), az atommag Rutherford által végrehajtott első 
mesterséges átalakítása (1919) és hasonló alapvető felfe
dezések tették lehetővé, hogy új fázisba léphetett az 
anyag természetének kutatása. Az 1920-as évek közepén 
vezette be de Broglie az anyaghullámok fogalmát, ekkor 
konstruálta Schrödinger a hullámmechanika elméletét. A 
kvantummechanika mély kidolgozása Heisenbergnek és 
Diracmk köszönhető. Az anyagi világról alkotott ké
pünk alapjaiban módosult. Az a megállapítás, hogy az 
objektív világ megfigyelése során elkerülhetetlen a szub
jektív tényezők érvényesülése, heves ismeretelméleti 
vitákat eredményezett.

Még néhány jelentős eredmény a természettudomá
nyok és a technika területéről; Hahn, Meitner és Strass
mann 1938. decemberben felfedezték a maghasadást. 
Négy évvel később az urán hasadása alapján Fermi és 
Szilárd megvalósította az önfenntaitó láncreakciót, innen 
indult ki a Manhattan-program, ez vezetett 1945. augusz
tusban Hirosima és Nagaszaki bombázásához. A DNS 
kettős spiráljának felfedezése (1953) indította el a mole
kuláris biológia, a bio- és géntechnika fejlődését. Az első 
szputnyik felbocsátása 1957 végén az űrtechnika gyors és 
csodálatos előrehaladását eredményezte. Az Amerikai 
Egyesült Államokban a NASA számos nehézség után 
három asztronautát küldött a Holdra 1969. július 20-án, 
akik visszatérve értékes holdkőzetmintákat hoztak ma
gukkal. Ez a bonyolult elektronika gyors fejlődése által 
megalapozott sikernek tekintendő.

Mai civilizációnk, mely a modern tudomány és a tech
nika eredményeire épül, nagy előnyöket biztosít szá
munkra. Ugyanakkor az emberi életre nagy fenyegetést je
lent a földi környezet ökológiai egyensúlyának felborítása. 
A Földnek mindössze egyharmada szárazföld, és ennek is 
csak körülbelül a fele lakható az ember számára.

A Szovjetunió összeomlásával lényegesen csökkent az 
atomfegyverektől való félelem, amely a Kelet és Nyugat 
közötti hidegháború idején fennállt. Most viszont szembe 
kell néznünk az ökológiai és környezeti pusztítással, ame
lyet meg kell szüntetnünk, ha azt akarjuk, hogy a követke
ző évszázadunk elviselhető legyen. A természeti erőforrá
sok kimerülése, a népesség robbanásszerű növekedése, a 
fejődésben visszamaradt országok elszegényedése, a lég
köri C02- és N02-tartalom növekedése miatt bekövetkező

Részlet a hirosimai bombázást gyerekrajzokon át bemutató könyvből.

éghajlati változás, az ózonréteg károsodása, az esőerdők 
kipusztulása, a savas esők stb. -  olyan ökológiai veszé
lyek, amelyeknek 70 %-át mesterségesen idézzük elő.

Meg kell értenünk, hogy az emberiség történelmének 
olyan pontjához érkeztünk, amikor választanunk kell: 
elviselhető módon fejlődik-e tovább a földgolyó, vagy 
visszafordíthatatlan, az emberi létre katasztrofális ökoló
giai változások irányában halad. Ennek kockázata kény
szerít arra, hogy felfogjuk: nem annyira valamelyik nem
zet polgárai, hanem elsősorban a Föld lakosai vagyunk. 
Ez pedig azt jelenti, hogy újfajta partneri kapcsolatot kell 
kialakítani a Föld népei között, közös Föld-etikával, 
amelyben el kell tekintenünk a történelmek, kulturális 
örökségek és vallások különbözőségétől.

O. Spengler német filozófus közvetlenül az első világ
háború után, 1918-1922-ben kiadott „Der Untergang des 
Abendlandes” című főművében azt a következtetést 
vonta le, hogy a nyugati civilizáció össze fog omlani. 
Mindennapi életünket meghatározó mai civilizációnk 
majdnem teljes egészében a nyugati világban kifejlődött 
tudományos és technikai eredményekre épül; ennek 
alapja viszont a görög és római eszmerendszer, a keresz
tény és zsidó kulturális örökség, melyre még az Iszlám 
kultúra is befolyást gyakorolt. A múlt század végéig a 
buddhizmust is magában foglaló keleti filozófiát csak 
néhány tudós kutatta Európában, de a nyugati értelmisé
gi rétegek kevéssé voltak benne tájékozottak.

Azt gondolom, hogy a bennünket fenyegető emberi és 
globális ökológiai válság elkerülésének egyik módja a 
Gautama Buddha által, i.e. 500. körül Észak-Indiában 
kifejtett tanításokra alapozott mély keleti filozófia tanul
mányozása. 700 évvel később, Dél-Indiában a nagy filo
zófus Nagarjuna fogalmazta meg Mahayama-Buddhiz- 
mus néven ismert tanításait, amely azután a japán budd
hizmus főáramlatává vált.

A nyugati civilizáció és a Mahayama-Buddhizmus öt
vözése számunkra megtisztelő lehetőség. Általa új kor
szakot nyithatunk az emberiség történetében, hiszen ma 
az életet irányító eszmék és az értékrendszer radikális 
megváltoztatása szükséges. Hiszek abban, hogy ma elen
gedhetetlen egy új kopernikuszi fordulat, melynek során 
figyelmünket az életre és a természetre koncentráljuk. 
Ehhez az önmagunkat felrázó új Föld-etika szükséges.
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HIROSIMÁI TAPASZTALATOK AZ ATOMBOMBATOL SZÁRMÁZÓ 
RADIOAKTIVITÁSSAL KAPCSOLATBAN

Bunsaku Arakatsu és munkatársai
Kyotói Egyetem Magfizikai Intézete

Az első kutatócsoport
Augusztus 8-án érkezett a hír, hogy Hirosimára augusz

tus 6-án atombombát dobtak le -  ekkor felderítő csopor
tokat szerveztek, és indítottak a kárt szenvedett helyre.

10-én délután érkeztünk Hirosimába, az egész napot a 
helyzet felmérésére fordítottuk, és több mint tíz olyan 
helyről gyűjtöttünk homokot, amelyet még valószínűleg 
nem tapostak össze az emberek a katasztrófa után. A 
nyugati gyakorlótér melletti burgonyaföldek homokját 
különös gonddal gyűjtöttük össze, mivel ezt a helyet ta
láltuk a legjobb állapotban azok közül, amelyek a robba
nás központjának közelében voltak.

Éjfélkor indultunk vissza, és 11-én délben, amikor 
visszaértünk laboratóriumunkba, elkezdtük mérni a ho
mok radioaktivitását. Az általunk használt eszköz egy 
1,2 cm átmérőjű, 4 cm hosszú és 0,1 cm falvastagságú 
duraluminium csőből készített Geiger-Müller-számláló 
volt. Ennek a háttér-beütésszáma körülbelül 18 volt per-

1945 őszén írt jelentés, amit S. Shimizu bocsátott rendelkezésünkre! 
Fordította Menczel György.

cenként. Azonnal kiderült, hogy míg a nyugati gyakorló
téren vett homokminta erős ß-aktivitäst mutatott 70-80 be
ütéssel percenként, addig a robbanás centrumától 2,5 km- 
re fekvő keleti gyakorlótérről származó homokban nem 
találtunk jelentékeny radioaktivitást. Felvettük az abszorp
ciós görbét alumíniumban; a ß-sugarak maximális ener
giája körülbelül 0,9 MeV-nak adódott. Újra mérve az akti
vitást 12 óra múlva, a felezési időre 10-14 óra körüli érté
ket kaptunk meg. a-aktivitást nem érzékeltünk. A tapasz- 
talatokat összevetve, az urán-származékok a- és ß aktivi
tása alapján könnyen megbizonyosodtunk arról, hogy 
nem urán radioaktivitásáról van szó. Ezen kívül azonban 
egyik, a helyszínen talált hasadási termék sem jöhetett 
szóba (augusztus 11., 16 óra).

A második kutatócsoport
Ők augusztus 12-én éjjel indultak el. Úgy gondolták, 

hogy ha a bomba uránbomba, akkor a robbanás pillanatá
ban nagyszámú neutron szabadult fel, és a talajra lerako
dott anyagok: réz, vas, kén, foszfor, kalcium stb., indukált 
radioaktivitást mutatnak. Ebből kiindulva a második tár-

1. táblázat
1945. augusztus 15- 18 óra és augusztus 16. 18 óra közt végzett m érések

minta típusa
a minta 

azonosítási 
száma

anyag
ß-aktivitäs
(beütés/

perc)

felezési idő durván mért 
maximális 

energia
(MeV)

minta
feltalálási 
helye a 

robbanás 
centrumától 

(m)

a vizsgált 
minta

mennyisége
mdurva mérés irodalmi

adat

lócsont 0 foszfor 529 18 nap
(32P) 

15 nap 
(14 nap)

: 1,5 centrum 0,83

elektromos vezeték 
szigetelésére tapadt kén 407 35

13 nap
Up

14 nap 1,4

250 1,5

elektromos vezeték 
szigetelésére tapadt kén 411

kén
33 350 2,2 (

elektromos vezeték 
szigetelésére tapadt kén 510 23 800 2,6

autógumi 13 16 700 1,3

vaslemez 343 85

15 nap (5ílMn) 
2,6 óra 1,5

centrum 1,9

vasmágnes 401 vas 374 500

vastömb 304 58 700 21,2

mész 344 20 27 óra 
és

16 nap

Cí2k)
12 óra 

és
8,5 nap 1,2

400 1,6

mész 403 kalcium ' 7 300 1,5

cement 504 14
22óra

és
19 nap

alumíniumlemez 401 alumínium 21 15,5 óra ú 'n) 500 3,0

forrasztóanyag 401 ón és ólom 364 2,8 nap 2,2 500 0,46
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saság a város néhányszáz helyén többszáz tárgyat gyűjtött 
össze augusztus 13-án és 14-én. 15-én éjjel tértek vissza.

1. ) A megvizsgált tárgyak között különösen érdekes 
lelet volt egy, a robbanás központjához közel fekvő, 
összedőlt házban kiásott villanyóra patkómágnese, amely 
percenként 374 beütéssel igen erős ß-aktivitäst mutatott. 
Még akkor is, amikor a felületét körülbelül 1 mm vastag
ságban lecsiszoltuk, ugyanez az aktivitás jelentkezett. Ez 
a tény árulta el, hogy a ß-aktivitäs semmiképpen sem 
szóródási effektus, hanem neutronok indukálták. Sok 
más minta esetében is hasonló jelenséget észleltünk.

Az aktivitásmérés eredményei, a ß-sugärzäs maximális 
energiája, a minták aktivitásának felezési ideje, mind azt 
bizonyította számunkra, hogy az új bombának feltétlenül 
atombombának kellett lennie, melynek felrobbanását 
nagyon sok neutron kiválása kísérte (1. táblázat).

2. ) Nagyon érdekes eredményt adott egy, a robbanás 
által az úton megölt ló csontjának vizsgálata. Az abból vett 
mintánál grammonkénti 637 beütésszámmal igen erős ak
tivitás mutatkozott. Az aktív anyag kémiai analíziséből 
kiderült, hogy a benne lévő foszfor igen erősen, a kalcium 
pedig gyengébben volt aktív. A leválasztott foszforban az 
aktivitás felezési ideje körülbelül 18 nap volt. Ez egyértel
műen azonosítható volt az ismert 31P(n,y)32P —> 32S + ß re
akcióból származó foszfor 15 napos felezési idejével.

Tudjuk, hogy ezt a reakciót lassú neutronok indítják 
el, azonban az nem volt világos számunkra, hogy ere
detileg is lassú neutronok érkeztek, vagy gyors neutro
nok lassultak le az állati szövetekben, mielőtt a csontot 
elérték.

3. ) Meg kell jegyezni, hogy a nyugati gyakorlótéren 1 m 
mélyről felhozott homok aktivitása körülbelül 50 %-a volt 
a felszíni homokrétegének. Az is fontos még, hogy a meg
vizsgált mintákon észlelt indukált radioaktivitás legtöbb
ször gyors neutronoktól ered. Az említett elemekben a 
lassú neutronok által indukált aktivitás felezési ideje na
gyon kicsi. Azért is leheteüen volt ezeket pontosan azono
sítani, mivel közben néhány nap eltelt. Azt mindenestre 
kijelenthetjük, hogy a felrobbant bomba által kibocsátott 
neutronok egy részének energiája és áthatolóképessége 
igen nagy volt.

4. ) A kéntartalmú anyagok vizsgálatából kiderült, hogy 
-  az irodalommal összhangban -  a felezési idő 13 nap. Ez
zel szemben a vastartalmú mágnesekben, lemezekben és 
drótokban jóval hosszabb (15 nap körüli) volt a felezési 
idő, mint az irodalomból ismert 2,5 óra. Tulajdonítható ez 
talán a benne lévő egyéb elemeknek, vagy pedig a gyors 
neutronok és a vasatommag közötti újfajta reakciónak. A 
villanyóra tengelyének és forgó lemezének forrasztási 
anyaga átlagosan 2,8 nap felezési idejű intenzív sugárzást 
bocsátott ki. A spektrumanalízis kimutatta, hogy az anyag 
ólom-ón ötvözet. Úgy összegezhetjük az eredményeket, 
hogy a bomba robbanásakor széles energiatartományt 
átfogó, nagy mennyiségű neutron keletkezett.

Vizsgálati eredmények a külső kerületekben
Nem felesleges megemlíteni azokat az eredményeket, 

amelyeket a város külső kerületeiben gyűjtött minták 
aktivitásának vizsgálatakor kaptunk. Ezeket a 2. táblázat
ban foglaltuk össze.

2. táblázat
1945. augusztus 15-iés 16-i m érések

(Megjegyzés: „ -  ” jelzés = a természetes háttértől eredő, 
körülbelül 18/min beütésszám)

a mintavétel helye távolság és irány 
a központtól

a ß-aktivitäs 
intenzitása

Hokyusoban 2,5 km DK -
Hidzsijama hegy keleti lábánál 2,5 km DK -
búcsújáróhely a nyugati lábánál 2,0 km K -
Kodzsinbasi nyugati oldala 2,5 km K-ÉK gyenge 11, 13
hirosimai állomás keleti oldala 2,5 km ÉK -
keleti gyakorló tér 2,5 km ÉK -
Szamezu búcsújáróhely 2,0 km ÉK -
Sirosima-Higasi-Nakamacsi 2,0 km É-ÉK -
5. műszaki zászlóalj hátsó kapuja 2,5 km É gyenge 8, 10

jokokavai állomás keleti oldala 2,5 km É-ÉNy gyenge 8, 10

Jokokava-híd déli oldala 2,5 km É-ÉNy -
Tenma-híd nyugati oldala 1,5 km Ny -
Fukusima-híd keleti oldala 2,5 km Ny gyenge 12, 14
Koi-híd keleti oldala 3,0 km Ny -
Kői állomástól körülbelül, 
300 m-re délnyugatra 3,5 km Ny -

Asahi-híd keleti oldala 3,5 km Ny erős 106
Minami-Kanoncso postahivatal 
közelében 2,5 km D-DNy -

Funairikava-Gucsicso 2,2 km D-DNy -
lőtér 3,0 km D-DNy -
Josidzsima repülőtér (megrongált 
gépek darabjai és homok) 2,5 km D-DK -

higanyjodid és kén a műszaki 
főiskola kémiai laboratóriumából 2,0 km D -

ezüstnitrát a középiskola kémiai 
laboratóriumából 2,0 km D-DK -

Udzsina-Kiucsome 4,0 km D-DK -
Udzsna-Joncsome 4,5 km D-DK -

Meg kell még említeni, hogy míg sok minta semmilyen 
aktivitást nem mutatott, azok közül, amelyeket a robba
nás középpontjától 3,5 km-re fekvő területről gyűjtöt
tünk, némelyik erősen aktív volt. Az a valószínű, hogy itt 
meteorológiai tényezők játszottak közre, azaz a talajon 
szétszóródott hasadási termékek aktivitása és az indukált 
aktivitás összegeződött (augusztus 16. 18 óra).

A földfelületet elérő neutronok száma
Annak ellenére, hogy az előzőekben említett észlelé

sek nagyon durvák, és az adatok nem elég pontosak, 
nagy jelentősége van a földfelületet elért neutronok hoz
závetőleges száma becslésének. Abból, hogy a (körülbe
lül 100 mg foszfort tartalmazó) 500 mg lócsont percen
ként 529 beütést adott, arra lehet következtetni, hogy 
ennek az állatnak -  amelyet majdnem teljesen a robbaná
si középpontban, a földön találtak -  1 cm2-nyi csontfelü
letére mintegy 10n-1012 lassú neutron jutott. Feltételezve, 
hogy a bombából csak gyors neutronok származtak, és 
ezek az állati szövetekben lassultak le -  így okozva az 
észlelt aktivitást -  a neutronok sűrűsége emsénként kö
rülbelül lO^-lCÚ-nak adódik.
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A SZERENCSÉS SÁRKÁNY ESETE
Radioaktív szennyeződés a Fukuryu Maru hajón 1954-ben

S. Shimizu, H. Agaki, H. Goto, 
S. Okamoto, T. Ishida, Y. Kawai

Kyotói Egyetem 
Radioizotóp Kutató Laboratóriuma

A Bikini-atollon 1954. március 1-én végrehajtott hidro- 
génbomba-kísérlet során keletkezett, Bikini-hamunak 
elnevezett radioaktív por lerakodott a 99,9 tonnás, No.5 
Fukuryu Maru (Szerencsés Sárkány) japán halászhajón, 
amely a bikini nukleáris robbantás középpontjától mint
egy 90 mérföld távolságban haladt. Ez a hely kívül esett a 
„veszélyes zónaként” kijelölt területen, melynek elkerülé
sére az amerikai hatóságok már hosszabb idővel azelőtt 
figyelmeztették a hajósokat. A 23 főből álló legénység a 
tragikus baleset folyamán sugársérülést szenvedett, ame
lyet a hajónak a yaizui kikötőbe 1954. március 14-én tör
tént visszatérése után fedeztek fel. Úgy tűnt, hogy a su
gárveszély oka nem a nukleáris robbantás maga, hanem 
a radioaktív por volt.

Megfelelő kezelést kellett javasolni az érintett halászok 
számára, ezért sürgősen meg kellett mérni a hajó radio
aktív szennyezettségét. A No.5 Fukuryu Maru megvizsgá
lására sugárzásmérővel mentünk Yaizuba 1954. március 
19-én, április 21-én és május 16-án.

A szennyezésből kapott sugárdózisokat, kombinált ß- 
és y-sugárzásra az 1. táblázatban tüntettük fel. A táblázat
ból kitűnik, hogy a szennyezés a hajó egyik részén sem 
csökken a hasadási termékekre ismert általános f cons‘ 
bomlási törvény szerint, és ez azzal magyarázható, hogy 
miután a hajó visszatért a kikötőbe, kézzel átmosták, és az 
eső valamint a tengervíz többször megáztatta.

Fontos volt megállapítani a legénységet március 1-je és 
március 14-e között ért teljes besugárzási dózist, de ez 
nagyon nehéz volt, nemcsak a radioaktív bomlás, de az 
eső és a tengervíz átmosó hatása miatt is. Megkíséreltük 
ezeket számításba venni a következő feltételezésekkel:

a) a radioaktív szennyeződés csak az

a , = 4» t"n

bomlási törvény szerint csökken, ahol A, a radioaktivitás 
a robbanástól számított t időpontban, A(í és m állandók,

b) a legénységre gyakorolt sugárhatás a robbanás után 
6 órával kezdődött, és 312 órán keresztül, azaz azon idő 
alatt tartott, amíg a hajón tartózkodtak.

A 2. táblázatban találhatók az egyes megfigyelők sze
rinti, a radioaktív hamu és a hajót ért szennyeződésre 
vonatkozó, bomlási törvények.

Számításaink eredményeit az ábrán mutatjuk be, ahol 
a legénységre vonatkozó teljes besugárzási dózist (f = 6 
és t = 318 óra között) a hajót ért feltételezett y-sugárzási 
dózisegyenérték március 19-én (t = 444 óra) észlelt érté
ke függvényében tüntették fel.

A fenti körülmények figyelembe vételével nem tudjuk 
pontosan megállapítani a legénységet ért teljes y-dózis 
nagyságát, azonban egyéb tényekkel is számolva valószí
nű, hogy az átlagos érték 200 és 500 R között van.

Fordította Menczel György.

Radioaktív szennyezés (ß + y)
1. táblázat

a Fukuryu Maru hajón (mR/h)

március
19.

április
21.

május
16.

előfedélzet 10-25 <3 <1,5
jobb oldali fedélzet 25-30 3-6 <3
bal oldali fedélzet 35-55 5-6 <3
főfedélzet 20-25 <1 <1
hal tartály 10 1 <1
felső fedélzet 20 6 2
hátsó fedélzet 17-30 3-5 1-2
hátsó legénységi tartózkodó 50-70 9-11 5-9
elülső legénységi tartózkodó - 3 -

gépház 20 3-12 3
kapitány szobája 35 - -
kormányház 35 7 2-4
rádiós szoba 15 3 -

kormányház tetőzete 35 20 11
hajókonyha 35 6 3
nedves kötélzet (felső fedélzeten) 80-150 20-30 -

pálmarostok a halászeszközökön 
(a jobb oldali fedélzeten)

95 15 10

2. táblázat
A radioaktív hamura és a szennyezésre vonatkozó 

bomlási törvények

X A, = Af, f  * bomlási törvény érvényessége megfigyelő

1,37 16 nap < t< 71 nap (ß+y, fehér hamu) K. Kimura

1,81 16 nap < / <  110 nap (kezeletlen hamu)
2,71 16 nap < í<  110 nap (ß+y, 100 ml víz

ben) 24 órán át áztatott 10 mg hamu

T. Shiokawa1,68 16 nap <  t <  110 nap (ß+y oldhatatlan 
része)

1,66 46 nap <  í < 110 nap (a hajó y-szennye- 
ződése)

1,4 16 nap < t  < 47 nap (a hajó y-szennyező- F. Yamazakiés
dése) H. Kakei

1,17 64 nap <  t  < 145 (ß+y fehér hamu)
1,24 64 nap < í<  145 nap (ß+y, sötétszürke 

hamu)
M. Ishibashi

ol-------1-------1------- 1-------1------- 1____ i_____i_____i_____i____ i_____i__
0,5 0,75 1,0 1,25

444. órában feltételezett dózisteljesítmény (mSv/h)

Fukuryu Maru hajó legénységére jutó teljes elnyelési y-sugárzási dózis 
Cí = 6 — 318 óra között), a t  = 444. órában feltételezett dózisteljesitmény 
függvényében -  a radioaktív termékek különböző bomlási törvényei fi
gyelembe vételével.
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A LÉGKÖRI NUKLEÁRIS KÍSÉRLETEK KÖVETKEZMÉNYEI
Hironobu Hayakawa 
Institute of Public Health 

Radioactivity Monitoring Section 
Fukui Prefecture, Japan

Amikor a légköri nukleáris kísérletek következményeit 
csak a környezet elszennyeződése szempontjából ele
mezzük, valami lényeges dologról megfeledkezünk. A 
légköri nukleáris kísérletek következményeinek tárgykö
re sok olyan témát foglal magába, mint a nukleáris fegy
verek fejlesztése, békefenntartás a hidegháború alatt, 
fegyverkezési hajsza és leszerelés, atomsorompó-egyez- 
mények, sugárszennyeződés a Földön és így tovább. En
gedjék meg, hogy egyedül a légköri kísérletek következ
ményeivel foglalkozzam, a Földön történő radioaktív 
elszennyeződés szempontjából.

Az Egyesült Nemzetek Tudományos Bizottsága az „Ef
fects of Atomic Radiation 1988 Report” című anyagában 
azt mondja, hogy az összes nukleáris robbantásból 
adódó effektiv kollektív dózis, amelyre az UNSCEAR 
1982 kiadványban 3x l07 Sv-fő becslést adtak, még min
dig érvényes. Ezt most egyenlőnek tekintik a Föld jelen
legi népessége által körülbelül három év alatt kapott ter
mészetes forrásokból eredő sugárterhelésével.

A világ lakosságára vonatkozó kollektív effektiv 
dózis szempontjából a légköri nukleáris kísérletek ki
értékelése befejeződött. Azokat a problémákat azon
ban, amelyek a légköri nukleáris kísérletek színhelyei
nek közelében élő emberek kollektív sugárdózisának 
mérésével kapcsolatosak, még nem sikerült kielégítően 
megoldani. Viszont sok információt nyerhetünk belőlük 
a nukleáris fegyverkezési versenyről, még ha értelmet
len is ez a verseny. De még mielőtt a légköri atomkísér
letek következményeiről beszélnék, meg szeretném em
líteni a Flirosima és Nagaszaki városára ledobott atom
bombákat.

1945. július 16-án sikeresen kipróbálták az első atom
bombát az Egyesült Államokbeli New Mexico állam Ala
mogordo városa közelében. Húsz nappal később egy 
atombombát használtak fel emberi lények ellen Japán
ban: augusztus 6-án egy 235U atombombát dobtak Hirosi
mára. A halálos áldozatok száma 140 ezer volt. Három 
nappal később, augusztus 9-én egy 239Pu atombombát 
dobtak Nagaszakira. 70 ezer embert öltek meg. Ötven 
esztendő múltán nem szabad elfeledni azoknak az embe
reknek a százezreit, akiket ezekkel az atombombákkal 
öltek meg.

Abban a hiszemben vagyunk, hogy ma a termonukleá
ris háború valószínűsége nulla, mivel véget ért a hideghá
ború . Azt mondják, a hidegháború idején az atomfegyve
reknek a vitás kérdések eldöntésére való bevetését több 
esetben is fontolóra vették, de sohasem használtak atom
fegyvert. Úgy gondolom, ez tisztán a szerencsének kö
szönhető, és remélem, hogy az atomfegyvereket a jövő
ben sem vetik be soha.

Elhangzott az egri konferencián.

A légköri atomkísérletek száma

Az 1. ábra az 1945. és 1980. között elvégzett légköri 
atomkísérletek számát mutatja. Az Egyesült Államok elő
ször 1945 júliusában végzett sikeres atombomba kísérle
tet. Akkoriban általános volt az a nézet, hogy a Szovjet
uniónak tíz évnél is tovább tart majd az atombomba elké
szítése. De a Szovjetunió négy évvel az amerikai kísérlet 
után felrobbantotta saját atombombáját. Válaszul az USA 
sikeres hidrogénbomba kísérletet végzett 1951-ben a Bi- 
kini-atollnál. Két évvel később, 1953-ban a Szovjetunió 
csinált ugyanilyen kísérletet. 1958 novemberétől 1961 
szeptemberéig az USA, az Egyesült Királyság és a Szovjet
unió önkéntes moratóriumot hirdetett az atomrobbantá
sokra. 1961 szeptemberétől a Szovjetunió folytatta atom
fegyver kísérleti programját. 1963-ban az USA és a Szov
jetunió aláírta a Részleges Atomsorompó Egyezményt, 
mellyel a légköri atomkísérletek befejeződtek.

Az egyezmény megtiltja az atomrobbantások végzését 
a légkörben, az űrben és a tengerekben. Ám a földalatti 
kísérleteket nem tiltották be. így a földalatti robbantások 
az egyezmény aláírása után is folytatódtak. Franciaország 
nem írta alá az egyezményt, ő a légköri atomkísérleteket 
1974-ig folytatta. Kína első sikeres atomrobbantását 1964 
októberében végezte. Kína légköri atomkísérleti prog
ramja 1974 októberéig folytatódott.

1945. és 1980. között összesen 423 légköri atomkísér
letet végeztek. Közülük 193-at az USA (46 %), 142-t a 
Szovjetunió (33%), 42-t Franciaország (11 %), 22-t Kína 
(5 %) és 21-et Anglia (5 %) hajtott végre.

1. ábra. A légköri nukleáris kísérletek száma.

30

USA
Szovjetunió

Anglia
Franciaország

Kína
1945
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1945
2. ábra. A légköri atomkísérletek becsült erőssége.

A 2. ábra a légköri atomrobbantások becsült robba
nási energiáját mutatja. A nagy erősségű kísérleteket 
1954. és 1958. valamint 1961. és 1962. között végezték. 
A legerősebb robbantás az 1961 októberében végrehaj
tott szovjet hidrogénbomba-kísérlet volt. Ennek erőssé
ge 60 Mt (60 millió tonna trinitro-toluol robbanási ener
giája) volt. Ez 4000-szer nagyobb, mint a hirosimai 
atombomba. Az 1980-as években olyan atomfegyverke
zési verseny közepette éltünk, amellyel többszörösen el 
lehetett volna pusztítani az egész emberiséget. Becslé
sek szerint ezen légköri atomrobbantások összes ener
giája 545,5 Mt volt. Ebből a számból 357,5 Mt (66 %) a 
Szovjetunióé és 138,6 Mt (25 %) az Egyesült Államoké, 
így tehát több, mint 90 %-ért együttesen volt felelős a 
Szovjetunió és az USA.

137Cs és a 90Sr radioaktív eső 
formájában történő kiválása

A légköri atomrobbantások következményeként meg
jelenő radioaktív csapadék, a kísérlet típusától, a helytől 
és az erősségtől függően, a talaj- vagy vízfelszínen, vala
mint a troposzférában válik ki. Az olyan kihullást, ame
lyet a földfelszíni kísérlet okozott és ami a kihullás lera
kódás 50 %-át foglalja magában, és olyan aeroszol ré
szecskékből áll, amelyek a robbantás 100 km-es környe
zetében válnak ki, a bizottság becslése nem veszi figye
lembe, mint az általában végrehajtott robbantás után a 
troposzféra lokalizált körzetében bekövetkezett kihullást 
sem, melynél az átlagos felezési idő 30 nap. Az embert 
ért sugárzás szempontjából a csapadékkiválás a néhány 
naptól a két hónapig terjedő felezési idejű nuklidok, mint 
a 131I, l'í(1Ba vagy a 89Sr szempontjából veszélyes.

A sztratoszférából történő kihullás tartalmaz legna
gyobb tömegben radioaktív termékeket. Mivel a részecs
kék feljutnak a sztratoszférába és vándorolnak a Föld 
körül, a sztratoszférából történő kihullás az egész Földre 
kiterjedő szennyezés miatt fontos. Ez hosszú életű bom-

Északi félteke Déli félteke

3 • ábra. A wSr lecsapódása az északi és a déli féltekén.

lástermékeket tartalmaz. A csapadékban előforduló ra- 
dionuklidok növelik a belső sugárterhelést, amikor meg
jelennek a talajfelszín közeli levegőrétegben, de növelik 
a külső és kontakt sugárterhelést is, amikor kiválnak a 
növényeken vagy a talajban. Az emberre nézve veszélyes 
radionuklidok a MC, 137Cs, 90Sr és 3H. Jelen fejezetben a 
137Cs és a 90Sr tulajdonságait és kiválásuk módját fogjuk 
tárgyalni.

A 3■ ábra a 90Sr éves kihullását mutatja az északi és a 
déli féltekén. Az összes kihullás 15%-a 1958-ig történt. 
Az északi és a déli féltekén végbement kihullás aránya 
3/1. A 4. ábra a 90Sr kihullásának eloszlását mutatja föld
rajzi szélesség szerint. A radioaktív lerakódást okozó leg
nagyobb kísérleti robbantások szélességi fokai az alábbi
ak voltak: É 75° (Novaja Zemlja-sziget), É 52° (Szemipa- 
latyinszk), É 17° (Johnston-sziget), £ n °  (Eniwetok- 
atoll) és É 1° (Karácsony-sziget). A legjelentősebb kihul
lások az É 40-50°-os tartományba esnek.

Amikor 1954 márciusában a Bikini-atollon végrehajtot
ták a hidrogénbomba kísérletet, Japán vizsgálni kezdte a 
radioaktív anyagokat a környezetben. Ebben az időben a 
japán halászhajó, a Daidzso Fukuryu-maru a a kísérlet 
helyétől 30 km-re halászott. A hajóra finom, fehér ré
szecskék hullottak, amit később a japán újságok „halál- 
hamunak” neveztek el. A legénység radioaktív anyaggal

4. ábra. A ’"Sr kiválásának földrajzi szélesség szerinti megoszlása.
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szennyeződött. A legénység egy tagja, név szerint Kubo- 
jam a Aiicsiro fél évvel később meghalt. A különleges 
övezetből szállított valamennyi halat radioaktivitás szem
pontjából megvizsgálták, és az összes szennyezett halat 
kidobták. A tonhal-fogyasztás csökkent, drasztikusan 
estek a halárak. Mindez negyven évvel ezelőtt történt.

Japánban az esők és csapadékok ß-aktivitäs szem
pontjából történő vizsgálatát 1954 áprilisában a Meteoro
lógiai Kutató Intézet kezdte el. 1957-ben az intézet meg
kezdte az országban a 9°Sr és a 137Cs mérését. Ez a tevé
kenység ma is tart. A Tudományos és Technikai Hivatal 
vezetésével 1958-ban a helyi hatóságok 
szintén elkezdték figyelni a ß-aktivitäst 
az esőben és a csapadékban.

1964. előtt Japánban a radioaktív ré
szecskék leginkább az egész Földre ki
terjedő atomrobbantásokból eredő ki
hullások miatt voltak jelen. 1964. után 
azonban ezek a részecskék leginkább a 
kínai légköri atomkísérletekből eredtek.
Japán hosszú, keskeny ország, szélessé
ge 430 km, hosszúsága 2400 km. A ra
dioaktív csapadékok különböző eloszlá
sát figyelhetjük meg a következő ábrá
kon. Az 5. ábra a vizsgálati pontokat 
ábrázolja Japánban. Természetesen más 
helyeken is megfigyelhető radioaktív 
kihullás.

A 6.a és b ábra a 90Sr és a 137Cs kiválá
sát ábrázolja Japánban. Az adatok 1964- 
től vannak feltüntetve, amikor a helyi 
hatóságok elkezdték az adatgyűjtést.

Az 5. ábrán a helyi csapadékeloszlás látható Japán
ban. A radioaktív részecskék nagyobbak a Japán-tenger 
partjainál, mint a Csendes-óceán partján. Ez azt jelenti, 
hogy a radioaktív részecskék 85-95 %-a az esővel lehul
lik. Következésképpen a radioaktív részecskék aránya itt 
nagyobb a normál csapadék mennyiségéhez viszonyítva. 
Amikor Kína légköri atomrobbantásokat végzett, az első 
radioaktív eső a kísérlet után egy-két nappal érte el Ja
pánt. A második rész körbejárta a Földet, és két hét 
múlva ért Japánba. Mint a 6.b ábrából látható, a 137Cs 
kihullása 1986-ban megnőtt. Ez a Csernobili Atomerőmű 
balesete miatt történt. 1986-ban a 90Sr aktivitás alig muta
tott növekedést. Ez a csernobili felhő sajátossága a légkö
ri atomrobbantásokkal szemben. Egy légköri atomkísérlet 
radioaktív részecskéi a sztratoszférába jutnak, majd ké
sőbb a talajra hullanak. A csernobili reaktorból, a 
könnyen diffundáló 137Cs a grafitba, majd a tűz révén a 
légkörbe került, szél segítségével messzire jutott. A vi
szonylag nem illékony 90Sr a reaktorban maradt. Ez az 
oka, hogy miért nőtt meg 1986-ban a 137Cs kiválása Ja
pánban, és miért nem a 90Sr-é.

Tanulság

A légköri atomfegyver-kísérletek több mint tíz éve 
véget értek. Azóta a radioaktív csapadék mennyisége 
folyamatosan csökken. A kollektív effektiv dózisegyenér
ték szempontjából a fel nem számolt egykori kísérleti 
helyszínek környékén élő emberek által elszenvedett 
szennyeződés is problematikus. Az egyik japán tévémű
sor jelentette, hogy a Marsall-szigetek lakóinál pajzsmi- 
rigyrákot fedeztek fel. A Tohuku Egyetem japán orvos
csoportja megműtötte őket. Megoldották-e az egykori 
szovjetunióbeli vagy kínai kísérleti telepek környékén 
lakó emberek által elszenvedett szennyeződés problémá
ját? Azt hiszem, nem. Úgy gondolom, fontos feladatunk 
az ő helyzetük tanulmányozása. Ezt a Nemzetközi Atom
energia Ügynökség tervbe vette.

6 .a  ábra . A ’‘’Sr éves kiválása Japánban (* integrált kiválás).
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Mint korábban említettem, Hirosima 
és Nagaszaki óta nem vívtunk nukleáris 
háborút. De azt hiszem, ez tisztán a jó
szerencsének köszönhető.

Megfontolásra ajánlanék egy elvet. Ez 
nagyon egyszerű és régi elv. Amikor va
laki valamit tenni akar, ha ezen tevé
kenység során nem tudja elkerülni, 
hogy egy másik személyt ne öljön meg, 
akkor célja nem lehet helyes. Ez nagyon 
egyszerű elv. Nézzenek körül a világ
ban. Hány ember él ezen elvvel össz
hangban?

Ne ölj! Ha mindenki betartaná ezt a 
szabályt, Földünkön mindörökre béke 
honolna. Ez az egyik dolog, amit az 
atomfegyverekkel folytatott kísérletekből 
meg kell tanulnunk.

Szívből kívánom, hogy atomfegyvert 
soha többé ne vessenek be emberek ellen!

SZÁZ EV RADIOLÓGIA
Ezidén ünnepeljük az egész Föld egyik legnagyobb jó

tevője, Wilhelm Conrad Röntgen fölfedezésének centená
riumát. A róla elnevezett sugárzást 1895-ben fedezte fel. 
Éjjel-nappal végzett munkájával elsősorban az orvostudo
mányban, a diagnosztika és a sugárterápia területén, de 
számos ipari problémánál is döntő szerephez jutott.

A röntgensugárzás széleskörű elterjedésében nagy sze
repet játszott Röntgen előrelátó, önzetlen elhatározása. 
Óriási vagyonokat ajánlottak fel neki, hogy szabadalmaz
tassa felfedezését, de ő ezt makacsul megtagadta. Röntgen 
előre látta, hogy felfedezése számos tudományos és gya
korlati területen olyan felmérhetetlen előre lépést jelent az 
emberiség számára, amit semmivel sem szabad korlátozni.

Most, amikor a röntgensugárzás felfedezésének cente
náriumát ünnepeljük, nem a röntgensugárzás szerteágazó 
eredményeivel kívánok foglalkozni, ez könyvekben, folyó
iratokban magyarul is szinte folyamatosan megjelenik, ha
nem Röntgennek, mint kutató tudósnak az egyéniségével.

Röntgen hosszú éveken át hajtotta magát, mert -  mint 
fizikus -  érezte, hogy világraszóló felfedezésével nem 
lehet addig megelégedve, amíg nem tudja jogos tudomá
nyos kíváncsiságát kielégíteni, azaz azt, hogy tulajdon
képpen mit is fedezett fel, ez hogyan illeszthető bele az 
akkori fizikai, anyagszerkezetre vonatkozó ismeretekbe.

Elképzelései voltak neki is meg másoknak is, de bizo
nyítani egyiket sem tudták. Hogyan képes ugyanaz a 
röntgensugár sok centiméter vastag vízrétegen minimális 
veszteséggel áthaladni, amely egy milliméter vastag 
ólomlemezben már szinte teljesen elnyelődik. Ez termé
szetesen az akkori, lágy röntgensugárzásokra vonatko
zott, mert Röntgen olyan végtelenül gondos kísérletező 
egyéniség volt, hogy az eredeti kísérletéhez összeállított 
csupán ideiglenesnek tervezett sugárforrását még éveken 
át tovább használhatta is a későbbi vizsgálataihoz.

Bozóky László
az MTA tagja

Röntgen egyrészt örömmel állapíthatta meg, hogy ha
tározott, kemény elzárkózása következtében nem egy 
szabadalmát megvásárló cég, hanem szerte a világon sok
sok ezer ember kezdett foglalkozni a valóban bonyolult 
sugárzási folyamat megismerésével és felhasználásával.

Röntgen fizikus volt és tudományos beállítottságú kuta
tó, aki sokszor napokon át ki sem mozdult gondosan elsö
tétített laboratóriumából. Itt fogyasztotta el azt a kevés en
nivalót, amit nagy nehezen tudtak becsempészni állandó
an elsötétített laboratóriumába. Napjai egymásba olvadtak, 
mert nagyon-nagyon szerette volna tudni és bizonyítani, 
hogy mit is fedezett fel, miért kapta meg a Nobel-díjat 
1901-ben. Tudta, hogy több kiváló fizikus is dolgozik ezen 
a területen, mindenképp szerette volna megelőzni őket.

És teltek a hónapok, teltek az évek, míg végre 12 év 
múlva Friedrich, Laue és Kniping tárta a világ elé ered
ményeiket. E szerint a röntgensugárzás ugyanolyan su
gárzás, mint a szemünkkel látható fénysugárzás, csak 
sokezerszer nagyobb rezgésszámmal. Az újonnan felfe
dezett sugárzást Röntgen „X-sugárzásnak” nevezte el.

1936-ban magyar ösztöndíjasként Berlinben tanultam 
főként Friedrich intézetében. Az ionizáló sugárzások mé
résével és a sugárvédelemmel foglalkoztam, hogy a Bu
dapesten, 1935-ben létesített Eötvös Loránd Rádium és 
Röntgen Intézetbeli teendőim ellátásához szükséges is
mereteket elsajátítsam. így jelen lehettem a Német Tudo
mányos Akadémia elnökének, Friedrich professzornak a 
beszámolóján, ahol elmondta, hogy Laue és Kniping köz
reműködésével hogyan sikerült végre bebizonyítaniuk az 
„X-sugárzás mibenlétét”.

Mint a hátsó borítólapon látható, Röntgen szép szál 
ember volt, aki fiatal korában huncut, pajkos vicceket is 
megengedett magának, amiért az iskolából kizárták. Egy 
másik iskolában hamarosan ugyanerre a sorsra jutott,
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majd végül úgy döntöttek, hogy Németország vala
mennyi iskolájából kitiltják. így kénytelen volt külföldre 
menni, hogy diplomát szerezzen.

Az elmúlt évszázad utolsó évtizedében számos fizikai la
boratóriumban sokan foglalkoztak az üvegcsövekben lég
ritkítás során bekövetkező tetszetős fényjelenségek tanul
mányozásával. Lenard 1893-ban a gyorsan repülő elektro
nokat vékony alumíniumlemezzel lezárt ablakon keresztül 
ki is tudta hozni az üvegcsőből, de tovább ő sem jutott.

Két évvel később, 1895 októberében Röntgen a Würz- 
burgi Egyetem fizikai laboratóriumában hasonló kísérle
teket végzett, de sokkal gondosabban, mint Lenard és 
Herz. így észrevette, hogy a légritkított üvegcső körül az 
ablakon át kirepülő elektronokon kívül egy egészen más 
fajta, ismeretlen sugárzás is jelen van, amely nagy vastag
ságú anyagokon is képes csekély veszteséggel áthaladni. 
Ezt sem Lenard, sem Herz nem vette észre, holott az már 
két évvel előbb is szükségszerűen ott volt.

Felfedezéséről Röntgen 1896. január 23-án számolt be 
Würzburgban az Orvosfizikai Társulat ünnepi ülésén. 
Szűnni nem akaró taps fogadta az elnöklő Koaliker pro
fesszor úr kezéről szemük láttára készített felvételt. Az 
előadás végén Koaliker javasolta, hogy az „X-sugarakat” a 
jövőben nevezzük „röntgensugaraknak”, amit a jelenlé
vők óriási tapssal és dübörgő lábdobogással fogadtak.

A röntgensugárzással kapcsolatban meg kell még em
lékeznem Röntgennek a már említett szerencséjéről is. A 
röntgensugárzásnak emberre gyakorolt káros hatását 
nem lehetett előre látni. Röntgennek esze ágába sem ju
tott, hogy ilyesmi létezhet. Kísérleti készülékének falát 
cinkbádogból készítette, de mivel a sugárforrás felé 
ólomlemezt is alkalmazott, ezzel mintegy ösztönszerűen 
megvédte saját magát is.

A röntgensugárzás kiterjedt alkalmazása során egyre 
több helyen jelentkeztek a sugárzás káros következmé
nyei. így például egy fiatalember, akit ismételten felhasz
náltak hosszabb ideig tartó kísérletekhez és így jelentős 
egésztest-besugárzást kaphatott, egyre rosszabbul érezte 
magát, semmiféle gyógyszerre nem reagált, bőre kipiroso
dott és nagy fájdalmak között hamarosan meghalt.

Számos bel- és külföldi tapasztalat után 1927-ben meg
alakult az International Commission on Radiological Pro
tection (ICRP). A 14 tagú Nemzetközi Sugárvédelmi Bi
zottságban 1 fővel (Grossman Gusztáv fizikus) hazánk is 
képviselve volt. A még megengedhető heti dózis értékét 
a kevés tapasztalat és a bizonytalan dózis értékek követ
keztében azonban olyan magasan állapították meg, hogy 
azt már 2 év után jelentősen csökkenteni kellett. Ez a 
tendencia azóta is folytatódik.

Az évek múltával aztán egyre világosabban kiderült, 
hogy Röntgen világszerte elterjedt felfedezésével nem
csak felmérhetetlen jót hozott az emberiség számára, 
hanem veszélyforrást is, amit a kedvező új lehetőségek 
felragyogásában nagyon-nagyon sokan még ma sem 
vesznek komolyan. Ez nagy mértékben hozzájárult ah
hoz, hogy 1966-ban Rómában megalakult az Internation
al Radiation Protection Association (IRPA). Ez a nagy 
nemzetközi sugárvédelmi társulat az atomenergia békés 
felhasználásának érdekében munkálkodik. Több mint 
félszáz ország sugárvédelmi szakemberével jelentős sze

repet játszott abban, hogy a sugárvédelem új, korszerű 
tudományággá fejlődjék, és a röntgensugárzás ma is sok 
területen pótolhatatlan felhasználását -  naponta milliók -  
károsodás nélkül, eredményesen használhassák.

Szeretném a röntgensugárzással kapcsolatos néhány 
egyedülálló, hazai eseményünkre felhívni a figyelmet. 
Klupathi Jenő fizikus Röntgen kísérleteit, pusztán a napi
lapok közleményei alapján megismételte 1896. január 16- 
án. Röntgen híres würzburgi előadása előtt 7 nappal -  
bizonyos levélváltás után, Röntgen tudtával -  előadást 
tartott az Eötvös Társulatban. A zsúfolásig megtelt terem
ben az ülést báró Eötvös Loránd elnök nyitotta meg. Klu
pathi nemcsak egy sima, egydimenziós röntgenfelvételt 
mutatott be, de kis eltolásokkal készített sztereó röntgen- 
felvételt is. A bámuló közönség természetesen itt is óriási 
tapssal és hosszú éljenzéssel nyugtázta azt a nagy él
ményt, amit a mai, annyi sok csodálatos jóhoz és rossz
hoz hozzászokott ember már igazán el sem tud képzelni. 
Persze rögtön megjelentek az elmaradhatatlan pesti vic
cek is: „Bravó, ... az adósom észre sem fogja venni, hogy 
titokban átvilágítottam. így jöttem rá, hogy össze-vissza 
hazudozik, mert a zsebében sok pénzt láttam.”

Röntgent 1923-ban bekövetkezett haláláig nagyon- 
nagyon bántotta, hogy a róla elnevezett sugárzás miben
létét végül is nem ő fejtette meg. Tény, hogy a hosszú 
éveken át kapott sok-sok kis sugárterhelés mellett megér
te a 78 éves kort. Ez is bizonyítja, hogy a kozmikus sugár
zás mellett, (melyben egész életünket leéljük, és ez a 
sugárzás például egy nagy magasságban szálló repülőgé
pen jelentősen meg is nő) az emberi szervezet még to
vábbi -  ma már jól ismert -  sugárterhelést is el tud visel
ni, amit a Röntgennél jóval nagyobb sugárterhelést és 
jóval hosszabb életkort elért esetek igazolnak.

Röntgennek, a radiológia megteremtőjének köszönhet
jük azt is, hogy részben öntudatos, részben ösztönös sza
badalmaztatást visszautasító magatartásával lehetővé tette a 
károsodás kivédésének csak igen lassan felismert és szük
ségessé váló elfogadását. A sugárvédelem műszereinek ki- 
fejlesztése, egy új tudományterület kifejlődése előkészítette 
az emberiséget fenyegető veszedelmek kivédését.

A röntgensugárzás felfedezésének centenáriumán fi
gyelembe kell vennünk azt is, hogy Röntgen felfedezése 
nemcsak a gyógyítást szolgálta, hanem bizonyos ipari 
újítások kidolgozását is lehetővé tette. így például az alu
mínium-kohók optimális kihasználásához kobalt izotópot 
használtak, ezért még hosszú évek múlva is a legyártott 
alumínium termékek mindegyike kemény gamma-sugár
zással terhelte az eszközöket használó egészséges utódo
kat. A Központi Fizikai Kutató Intézet (KFKI) Radiológiai 
Osztályán az Országos Onkológiai Intézet Sugárfizikai 
Osztályának közreműködésével sikerült ezt a károsító 
sugárterhelést egészen rövid felezési idejű radioizotóp és 
megfelelő eljárás kidolgozásával teljesen kiküszöbölni.

Röntgen példáját követve az eljárást mi sem szabadal
maztattuk. Az atomenergia békés felhasználásával foglal
kozó 2 hetes genfi kongresszuson elhangzott előadásom 
nagy sikerén felbuzdulva, a francia-nyelvű ismertetést 
egy ezt kérő könyvkiadónak térítésmentesen adtam át.

Alig akad Röntgenen kívül ember akinek nevét oly 
sokszor emlegetjük ma is s fogjuk a jövőben is.

190 FIZIKAI SZEMLE 1 9 9 5 / 6



Alvin Weinberg 
Oak Ridge, USAWIGNER JENŐ, AZ ELSŐ NUKLEÁRIS MÉRNÖK

Mi fizikusok általában úgy gondolunk Wigner Jenőre, 
mint egyre a 20. század legnagyobb elméleti fizikusai 
közül -  mint aki először hangsúlyozta a szimmetria fon
tosságát és a csoportelmélet kiemelkedő hatékonyságát 
az akkor új kvantummechanikában, mint aki megírta „Az 
inhomogén Lorentz-csoport unitér-reprezentációjáról” 
című monumentális munkát, aki Gregory Breittel együtt 
felfedezte a magreakciók rezonanciaabszorpciójának 
Breit-Wigner-képletét.

Ez csak néhány legfontosabb eredményei közül; Jenő 
valójában nagyon sok olyan felfedezés mögött ott volt, 
amelynek szerzőségére soha nem tartott igényt: kérdést 
tett fel, bíráló megjegyzést tett; az atomfizikusok között 
szokássá vált mondás: „Mielőtt publikálod, nézesd meg 
Jenővel". Ő egyfajta örököse volt a Paulinak, aki döntő
bíróként képes volt eldönteni, hogy mi a jó és mi nem az. 
Jenő minden tudományos eredményét megtalálhatjuk 
összefoglalva a Wightman és Mehra által kiadott „Wigner 
Jenő összegyűjtött munkái” című műben.

Azt, hogy milyen hatalmas szerepet játszott a nukleáris 
energetika fejlődésében, csak azok tudhatják, akik egy
szerre tagjai a nukleáris közösségnek és a fizikus közös
ségnek. Én magam gyakran hivatkoztam rá úgy, mint a 
nukleáris mérnöki tudományok megalapozójára. Meg
próbálom igazolni ezt a látszólag fellengzős állítást.

Az 1930-as években Wigner -  éppen a maghasadás 
1938-ban bekövetkezett felfedezése előtt -  barátjával, 
Szilárd Leóval vitatkozott a nukleáris láncreakcióról. Szi
lárd szabadalmaztatta a Be9 (n,2n) 2He'í típusú láncreak
ció ötletét. Wigner emlékirataiban ezzel kapcsolatban 
megjegyzi:

„... Szilárd ötleteit nagy érdeklődéssel követtem. Nem 
tudtam elhinni azt, hogy sikerülhet reakcióinak min
den részlete, de éreztem, hogy a nukleáris energia ter
melése valahogy megvalósítható. A láncreakció létreho
zását csak. egy olyan alapvető természeti törvény tilthat
ta volna meg, -  mint például az energiamegmaradás 
tétele -  aminek a létezésében nem hittem. Ezért úgy 
gondoltam, hogy a nukleáris energia hasznosítása csak 
idő kérdése. Ezt az álláspontomat kifejtettem 1935-ben 
a General Electric képviselőinek, és természetesen több 
baráti beszélgetés közben is. Később, 1936 tavaszán 
rövid népszerűsítő előadást tartottam a Wisconsini Ma- 
disonban a Gamma Alfa Társaságban, és körülbelül öt 
évre becsültem a nukleáris energiatermelés megvalósí
tásához szükséges időt. Semmi alapom nem volt ezt ki
jelenteni. ”

Azért idéztem Wigner emlékezéseiből ezt a passzust, 
hogy megmutassam, Wigner -  éppúgy, mint Szilárd -  
szellemileg egyedülállóan felkészülten várta a maghasa
dás felfedezését. Mindehhez Wigner legfontosabb hozzá-

Aliiin Weinberg, a nyomottvizes reaktor megalkotója ezt a megemléke
zését az Acta Physica Hungarica Wigner-emlékkötetébe küldte. Fordí
totta Ujváry Sándor.
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járulása valószínűleg annak felismerése volt -  Téliénél és 
Szilárddal együtt -, hogy a szabad világ a maghasadás 
felfedezésével halálos veszélybe kerülhet, ha először 
Hitler kezébe kerül a bomba.

A háborús évek alatt a Chicagói Metallurgiai Laborató
riumban végig ezen -  később hibásnak bizonyult -  felte
vés alapján cselekedett, de ez látszott az egyedül bizton
ságos választásnak.

Úgy emlékszem, mintha tegnap lett volna, hogy talál
koztunk Arthur Compton, Enrico Fermi, Wigner Jenő és 
én (mint Jenő asszisztense). Ez valószínűleg 1942 vagy 
1943 nyarán történt. A kérdés az volt, mikorra várható a 
nácik bombája. Jenő elment az igazgatósághoz, és becs
lést készített, mennyi idő alatt lehet reaktort tervezni, 
mennyi idő kell a plutónium kiválasztásához, mennyi 
időbe telik a bombát elkészíteni -  következtetése szerint 
mindehhez a találkozásunk időpontjától számítva körül
belül 9 hónapra van szükség. Jenő ott hibázott, hogy fel
tételezte: az egész német programot csupa Wigner-klón 
hajtja végre.

Wigner Chicagóban nekigyürkőzött, hogy kikísérletez
ze és megtervezze az első nagyteljesítményű nukleáris 
reaktorokat, amiket a DuPont cég épített Hanfordban. 
Benne egyesült a reaktorfizika feletti tökéletes uralom -  
sok olyan algoritmust fedezett fel, amit a mai napig hasz
nálnak a reaktortervezésben -  a különleges tehetséggel 
és a részletek iránt tanúsított mérnöki szeretettel. Mindezt 
erősítette az, hogy a német bomba megvalósításától való 
félelmében teljesen az ügynek szentelte magát.

Még mielőtt Fermi létrehozta az első láncreakciót 
1942. december másodikán, chicagói fizikusok és mérnö
kök, mint Szilárd és Wigner már teivezték a nagyteljesít
ményű plutóniumtermelő reaktort. A fő vonal ebben az 
időben a grafitmoderátor és héliumhűtés volt -  hélium 
azért, mert nem fogta be a neutronokat és mi ebben az 
időben nemigen tudtuk, hogy a grafit -  természetes urán 
„máglya” neutronsokszorozási állandója nagyobb-e, mint 
1. Ezért a neutronok megőrzése volt a legfőbb tervezési 
követelmény. Ebben a döntésben Szilárd és Wigner na
gyon nem értett egyet. A héliumhűtésű, nagyteljesítmé
nyű reaktor a vörösizzás hőmérsékletén működött volna, 
ebben félelmetesek voltak az anyagtechnológiai problé
mák, és azok is maradtak.

Szilárd a maga mindig eredeti módján kicsit őrült meg
oldást javasolt, folyékony bizmutot (alacsony elnyelési 
hatáskeresztmetszet, alacsony gőznyomás). Az, hogy a 
korrózióról kevés ismeretünk volt, Szilárdot nem nagyon 
zavarta -  az ő sajátos felfogása szerint az elvek ismerete 
elég -  a részletek majdcsak megoldódnak maguktól.

Wigner teljesen gyakorlati, mérnöki megközelítés alap
ján vízhűtést javasolt, még akkor is vizet, ha az alumíni
umcsövek és a fűtőelemek burkolata körülbelül 3 % k-ba 
került (a teljes = 1,08 értéken kívül). Wigner volt az 
egyetlen ember az egész programban, akiben egyszerre 
volt meg a reaktorfizika teljes ismerete (így ő tudta, hogy
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az optimalizált H20  hűtésű grafitmoderált-reaktor képes a 
láncreakcióra), és a mérnöki szemlélet. Biztos vagyok 
benne, hogy Fermi szintén meg tudta volna tervezni az el
ső nagyteljesítményű reaktort, de nagyon el volt foglalva 
az első nukleáris láncreakció létrehozásával, a chicagói 
kísérleti atommáglya építésével, így Wigner átvállalta a 
hanfordi tervezőmunkát.

Wigner nemcsak megtervezte az 500000 kW-os (ké
sőbb a DuPont 250000 kW-ra csökkentette a teljesít
ményt) hanfordi reaktorokat, hanem meggyőzte a Metal
lurgiai Laboratóriumot, a DuPont céget és Groves tábor
nokot arról, hogy a héliumhűtés helyett vízhűtést kell 
használni. Ez nem volt kis feladat, még azzal a logikával, 
fölényes tudással, rendkívüli kitartással sem, amivel Wig
ner rendelkezett. A DuPont által épített hanfordi reakto
rokat (egy fontos részlet kivételével) Wigner és kis cso
portja tervezte.

A kivétel a reaktorok mérete volt. Compton felkérve 
Wignert a vízhűtésű, 500000 kW teljesítményű reaktor 
tervezésére, a határt 200 tonna uránban határozta meg. 
Az uránhoz ebben az időben nagyon nehezen lehetett 
hozzájutni. Ekkor lépett a DuPont színre, 1942 késő 
őszén, három reaktorra való uránkészlettel a kezében, 
mindegyikre 270 tonnát számolva. John Wheeler és 
George Groves javasolta ezeket a nagyobb reaktorokat, 
és a méret növelése kifizetődött. A maghasadás 135Xenont 
termelt, hatalmas neutronbefogási hatáskeresztmetszettel 
(3x l06 barn = 3xl0~22 m2), ezért 102% feletti értékű 
k„-re volt szükség, melyet csak a DuPont által épített na
gyobb reaktorok tudtak meghaladni.

Wigner óriási felelősségérzetéről tett tanúbizonyságot 
a DuPont terveinek felülvizsgálata során. Ha nem értett 
egyet a DuPont-nal, az általa szükségesnek vélt változta
tásokhoz mindig ragaszkodott -  és az ő álláspontja a Me
tallurgiai Laboratórium hivatalos álláspontjává vált, ami
nek vétót jelentő hatalma volt a DuPont felett.

Hanford volt Wigner mérnöki tevékenységének koro
nája, és ez egymagában elegendő bizonyíték arra az állí
tásomra, hogy ő volt az első nukleáris mérnök, vagy e 
szakma megalapítója. A háború hátralévő ideje alatt, és 
utána még néhány évig Wigner folytatta az új reaktorok 
tervezését. Összesen 37 szabadalma volt. Ezek a szaba
dalmak magukban foglalják a legtöbb reaktortípust, ame
lyek az azóta eltelt ötven évben kereskedelmi sikereket 
értek el, és azokat is, amelyek a széles skálájú mérnöki 
fejlesztés bázisai voltak.

A könnyűvizes reaktor

Wignert bátran nevezhetjük a nyomottvizes reaktorok 
nagypapájának, azokénak, amelyeket ma is használunk. 
A könnyűvíz hűtőközegként és moderátorként való hasz
nálata többek felismerése volt (például von Halboné) 
már az atomenergia korai napjaiban. Wigner eredeti hoz
zájárulása annak felismerése volt, hogy a 240Pu, ami neut
ronbefogással keletkezik a 239Pu-ból, nagy valószínűség
gel spontán hasad. A reaktorban előállított plutóniumból 
készített ágyú-típusú nukleáris fegyver két töltete gyújtás
kor túl lassan egyesül ahhoz, hogy számottevő nukleáris
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1. ábra. Az első nagyfluxusú kutatóreaktor, Idahóban épült 1952-ben.

hozam jöjjön létre. (Ez még az összenyomás implóziós 
módszerének Los Alamos-beli kifejlesztése előtt történt.)

Wigner ekkor azt javasolta, hogy a 239Pu-ot könnyűvi
zes átalakítókban 233U-ná alakítsák át, mert az ötlet szerint 
a 233U alapú ágyú-típusú bomba már nem hajlamos az 
előrobbanásra. Wigner 239Pu-232Th-233U átalakítója egy
szerű plutóniumbevonatú alumíniumlemezekből állt, 
amelyeket tóriumburkolat vett körül, és az egész közön
séges vízbe merült.

Wigner konvertere végül is magában foglalta az első 
nagy fluxusú kutatóreaktort, az Anyagvizsgáló Reaktort 
(Materials Testing Reactor, MTR) (1. äbra). Az MTR-t, 
amit Idahóban épített meg az Oak Ridge-i és Argonne-i 
kutatócsoport 1952-ben, Wigner fejlesztette ki 1946-ban, 
amikor az Oak Ridge-i Nemzeti Laboratórium kutatási 
igazgatója volt.

Ezt a 2x 10h neutron/cm2/s fluxusú reaktort, miután 
működni kezdett, az egész világ irigyelte. Az első vízmo- 
derátoros erőművi reaktor -  Rickover NAUTILUS prototí
pusa -  az MTR nyomás alatt működő változata volt. Az 
eltelt ötven évben a nyomottvizes reaktor uralkodóvá vált 
a kereskedelmi energiatermelésben és a tengerészeti haj
tóművek között. Wignert kell ezen reaktorfajta nagyapjá
nak tekintenünk.
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Más reaktorok

Amikor a hanfordi fejlesztések 1944-ben befejeződtek, 
Wigner figyelme más reaktortípusok felé fordult. Érdek
lődése kiterjedt a nehézvíz moderálta reaktorokra (ilyen 
például a kanadai CANDU reaktor) és a tenyésztőreakto
rokra. Wigner azzal érvelt, hogy ha az uránkészlet olyan 
kicsi, mint abban az időben látszott (kevesebb, mint 
100000 tonna) a tenyésztőreaktorok kifejlesztése nélkül 
az atomenergia nem lesz elegendő. Harry Soodakkai 
együtt nekilátott a Pu-U cikluson alapuló gyors tenyész
tőreaktor kifejlesztésének (2, ábra). Ebben az időben 
Wigner a termikus neutronokkal működő tenyésztőket 
részesítette előnyben a Th-233U cikluson alapulókkal 
szemben, mint inherensen biztonságosabbakat, mert ke
vesebb hasadóanyag képezte a bennük kritikus tömeget, 
mint a gyors tenyésztőkben. Wigner úgy képzelte, hogy a 
termikus tenyésztőreaktorok a hasadóanyagok gyakori 
reprocesszálását követelik meg -  és ez aligha érhető el 
anélkül, hogy a hasadóanyagok ne oldott állapotban le
gyenek (3- ábra). Én ebben az időben erősen meg vol
tam fertőzve a homogén reaktor ötletével. Oak Ridge-ben 
négy különböző reaktorkísérlet folyt folyékony halmazál
lapotú üzemanyagokkal, például U 02SÔ  vizes oldatával, 
vagy olvadt uránfluoridokkal. Ezeket a kísérleti reaktoro
kat 1950. és 1970. között építették. Többen közülünk ma 
is úgy hiszik, hogy a fluoridos rendszerek nagy szerepet 
játszhatnak a második atomkorban.

2. ábra. Soodakkal fejlesztett Pu-U cikluson alapuló tenyésztőreaktor.
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3 ábra. Oldott állapotú hasadóanyag Wigner tenyésztőreaktorában.

A neutronos láncreaktorok fizikai elmélete 
és az Oak Ridge Nukleáris Technikai Iskola

Wigner életéből -  1940-től 1947-ig -  hét évet töltött a 
reaktorok fizikájának és technikájának fejlesztésével. Ezért 
aztán nem volt túl nehéz rábeszélnem őt arra, írja le amit a 
reaktorok fizikájáról tudott, 1958-ban közöltük „A neutro
nos láncreaktorok fizikai elmélete” című munkát. Wigner 
ragaszkodott az alfabetikus sorrendhez (Weinberg, Wig
ner), bár ő sokkal tekintélyesebb szerző volt. A könyv má
ig a témakör alapműve maradt, annak ellenére, hogy a 
számítógépek megjelenése előtt keletkezett. Az első hat 
fejezet, amit Wigner írt, még mindig használható összefog
lalását alkotja a nukleáris reaktorok nukleáris fizikájának.

Wigner 1946-47-ben az Oak Ridge Nemzeti Laborató
rium kutatási igazgatója volt. Úgy képzelte, hogy az 
ORNL a nukleáris reaktorkutatások központjává válhat, 
de tudatában volt, hogy az atomenergia sok olyan tudóst 
és mérnököt igényel, akik eddig a Manhattan Program 
laboratóriumaiban tanultak. Ezért rábeszélte egykori di
ákját, Frederick Seitzet, akivel Chicagóban dolgozott 
együtt, szervezze meg azt, ami végül az Oak Ridge Reak
tortechnikai Iskola lett. A tanári kart Wigner chicagói 
csapata alkotta. Körülbelül 30 egykori diákjuk közül sok 
az atomenergia-fejlesztés vezetőivé vált. A leghíresebb 
hallgató egy tengernagy -  abban az időben kapitány -  
volt, H.G. Rickover. Harold Etherington, Rickover támo

ALVIN WEINBERG: WIGNER JENŐ, AZ ELSŐ NUKLEÁRIS MÉRNÖK 193



gatásával lefektette a NAUTILUS alapvető terveit ebben 
az időben Oak Ridge-ben. Az Oak Ridge Nukleáris Tech
nikai Iskola (ORSORT) a reaktortechnika első iskolájává 
válva, például szolgált több, hamarosan megalakuló 
egyetemi fakultás és tengerészeti iskola számára.

Wigner utolsó aktív hozzájárulása a reaktortechnika 
fejlesztéséhez 1950-ben volt, amikor több hónapot dol
gozott a DuPont tanácsadójaként a „Savannah River” ne
hézvízmoderált trícium- és plutóniumtermelő reaktorok 
tervezésén. A háború ideje alatt Wigner, a Hanford reak
torok alkotója és a DuPont, a reaktorok építője gyakran 
hadilábon álltak egymással. Baráti együttműködésük a 
Savannah Riveren egyszerre mutatta meg Wigner képes
ségét arra, hogy eltekintsen a múltbéli sérelmektől, és a 
DuPont felismerését, hogy Wigner milyen hatalmas intel
lektuális erővel rendelkezik.

Wigner Jenő és a bomba

Wigner attitűdjét a nukleáris fegyverekkel kapcsolat
ban döntően elsősorban az befolyásolta, hogy halálosan 
félt attól, hogy a náciknak előbb lesz bombája, mint a 
demokráciáknak, másodszor pedig, a hidegháború alatt 
abbéli hite, hogy a totalitárius, kommunista rendszerek a 
nukleáris fegyverek ezreivel felszerelve komoly fenyege
tést jelentenek a szabad világ számára.

Wigner, Szilárddal és Teherrel együtt volt a „felelős” a 
híres Einstein-levélért Roosevelt elnökhöz, amiben ösztö
nözte azt, hogy az Egyesült Államok vágjon bele az atom
bomba-programba. (A tényleges levelet Einstein diktálta 
németül, Wigner fordította angolra, és az általa fordított 
változat maradt fönn.)

Valójában az első próbálkozásuk arra, hogy az Egye
sült Államokat rávegyék, komolyan fogjon neki a bomba 
fejlesztésének, megfeneklett. A bürokrácia egyszerűen 
nem értette meg a három magyar szilárd meggyőződését, 
sem azt a kemény technikai elemzést, ami Wigner számí
tásain alapulva a a bomba megvalósíthatóságát jelezte. 
Breit és Wigner kiszámolta a bombához szükséges kriti
kus tömeget. A minimum-méret a lefojtott 235U eszközre 
körülbelül 2 kg volt, nem messze attól, amit ma is kor
rektnek tekintünk. (Mellesleg ebben a cikkben Breit és 
Wigner sorbafejtette a neutronfluxust gömbi harmoniku
sokra. Ahogy én tudom, ez az első eset, hogy a gömbi 
harmonikus sorfejtést a bomba-programban használták.)

1945 nyarán sokat beszéltek, vitatkoztak Chicagóban a 
bomba bevetéséről. A Franck-bizottság azt ajánlotta, 
hogy a bombát mutassák be, ne használják emberek el
len. Körülbelül ugyanebben az időben Wigner és Szilárd 
egy petíciót körözött Chicagóban és Oak Ridge-ben arra 
ösztönözve, hogy a bombát ne használják fel. (Emlék
szem a petíció aláírására, bár el kell ismernem, hogy Hi
rosima után, a háború befejezése által kiváltott lelkesedés 
és büszkeség elnyomta minden bűntudatunkat.)

A háború után Wigner visszatért a témára, izgatta a 
bomba megvalósítása után lehetséges következő kérdés: 
Milyen védekezés lehetséges az atombomba ellen? A köl
csönös elrettentés elvét a béke fenntartásának morálisan 
elfogadhatatlan módjának tekintette mindig. Az ötlet,

hogy 100 millió ártatlan életét bosszú fenyegesse egysze
rűen túl szörnyű volt. így vált Wigner -  néhány társával 
együtt, mint Teller Ede, Edward Dyson és Don Brennan 
-  az elv tükörképének javaslójává, a kölcsönösen biztosí
tott túlélésé. Wigner ezért a polgári védelmet a legfonto
sabb feladatnak tekintette, amit a nemzetnek vállalnia 
kell. 1963 elejétől az a csaknem megoldhatatlan feladat 
kötötte le majdnem minden idejét, hogy elemezze a vé
dekezés lehetőségét egy olyan támadás ellen, amelyben 
10000 robbanófej támad. Ezeket a tanulmányokat Oak 
Ridge-ben folytatta, és Wigner az 1965-ös évet a polgári 
védelmi program megszervezésével töltötte.

Wigner ismételten belevetette magát a polgári védelmi 
munkába közmondásos technikai tudásával, és egyedülál
ló odaadásával. Nagyon zavarta, hogy életében a polgári 
védelmet Amerikában soha nem vették elég komolyan, 
mivel a kommunizmust egy monolitikus és permanens fe
nyegetésnek érezte -  amit megcáfoltak az utóbbi 6 év ese
ményei. Másrészt a mai világban sokkal kevesebb a nukle
áris fegyver, ami indokolttá teheti egy kölcsönösen bizto
sított biztonságra (Mutually Assured Safety, MAS) alapo
zott világ végiggondolását. A Sivatagi Vihar (öbölháború) 
alatt Izrael polgárai az aktív és passzív védelmet egyaránt 
fontosnak ítélték. Azt hiszem, egy olyan új világhoz ér
tünk, amelyben esetleg néhány száz, nem pedig néhány 
tízezer nukleáris fegyver létezik, ekkor pedig valamilyen 
védelmi rendszer -  beleértve a polgári védelmet is -  jelen
tős tényezővé válhat. Ezt figyelembe véve Wigner makacs 
(sokak szerint irreális) ragaszkodása a polgári védelem ki- 
fejlesztéséhez talán nem is volt annyira bolondság.

Búcsú Wigner Jenőtől

1950-ben a Fortune folyóirat Wigner Jenőt egy „nyu
godt géniuszként” írta le, aki a modern fizika jelentős ré
szét alkotta meg. Mint akit Jenő mélyen befolyásolt, mint 
aki neki köszönhetem karrierem jelentős részét, talán túl 
közel vagyok hozzá, hogy tárgyilagosan értékeljem hozzá
járulását a nukleáris energetikához. Mégis, minden előíté
letem ellenére, azt merem mondani, hogy Wigner Jenő 
volt „a nukleáris mérnöktudomány atyja”. Az a műszaki 
színvonal, az a felelősségtudat és az a kemény munka, 
amit 1940. és 1947. közt felmutatott ezen a területen, szint
úgy a fizikában, olyan szintet jelentett nekünk, ami felé 
nekünk, nála kisebbeknek törekednünk lehet és kell.

Manapság az atomenergia a világ sok részén rossz na
pokat él át. Mi, a nukleáris közösség gyakran a környezet- 
védő aktivistákat és a kormányzat hivatalnokait vagyunk 
hajlamosak vádolni az események ilyen fordulatáért. Én azt 
gondolom, mi is vétkesek vagyunk az események ilyen 
fordulatában, Néhány a reaktoraink közül tervezési hibák
tól terhelt, gondoljunk például a csernobili reaktor pozitív 
üregtényezőjére, a Three Mile Island-i reaktor kétértelmű 
vízszintjelzőjére. Szeretném John Wheeler szavait e hely
zetre alkalmazni: Az atomenergia újjászületéséhez a nuk
leáris közösség szigorú és aprólékos figyelmére van szükség 
a minőségi és biztonsági követelmények tekintetében és ar
ra az intellektuális felelősségérzetre, ami az atommérnöki 
szakma megalapítóját, Wignerfenőt jellemezte.
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RADON A KÖRNYEZETÜNKBEN Jasimuddin U. Ahmed 
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség

Bécs

A radont és bomlástermékeit az 1970-es évek végéig 
nem tekintették olyan lakossági egészségre káros sugár
forrásnak, mint amilyet az uránbányászatban tapasztaltak. 
Ezt a nézetet gyökeresen megváltoztatta a radonnal belső 
terekben végzett kísérletek eredménye. A radon-sugárzás 
jelentős a mérsékelt égövi országok lakóterületein, ahol a 
hideg hónapokban szorosan lezárt ajtók és ablakok mel
lett vizsgálták az ember környezetét. Egyre inkább elisme
rik a radon veszélyeit a nem-urántermelő bányákban és a 
rossz szellőztetésű földalatti munkahelyeken is. Az ENSZ 
Tudományos Tanácsa atomsugárzással foglalkozó tagoza
tának felmérése szerint a radon alkotja az embereket érő 
természetes környezeti sugárzás körülbelül 53 %-át. Fő
ként uránbányákban az (USA-ban Coloradóban, Csehor
szágban, Ontarióban) jegyezték fel a legtöbb tüdőrákos 
megbetegedést. Az esetek között szerepeltek svéd kalci- 
um-fluorid- és vasérc-bányászok is. A tudományos vizs
gálatok az esetek többségében összefüggést találnak a 
radon bomlástermékeinek sugárzása és a bányászok tüdő
rákos megbetegedései között. Még nem tudjuk pontosan, 
hogy a lakókörnyezetben a radon-sugárzásnak milyen 
közvetlen egészségkárosító hatásai vannak. A kutatók 
körében még nem teljes az egyetértés abban, hogy a ra
don-sugárzás és a tüdőbeteg bányászok kapcsolata milyen 
potenciális egészségügyi veszélyekre hívja fel a figyelmet. 
Ennek az az oka, hogy a lakóházakban sokkal alacso
nyabb a sugárzás szintje, mint a bányákban. Vannak olyan 
vélemények, hogy a régóta dolgozó uránbányászok kö
zötti gyakori tüdőrák okozója az erős dohányzás, por, 
mérgező füstök stb., és a rendkívül magas radon-sugár- 
szint együttes hatása. Az 1980-as évek végén a Nemzetkö
zi Atomenergia Ügynökség és az Európai Közösség Taná
csa elindított egy ötéves koordinációs kutatóprogramot 
(CRP), amely azt vizsgálta, hogyan hat a radon-sugárzás az 
emberi környezetre. A nagyfokú érdeklődést mutatja az is, 
hogy több mint ötven országban folytatnak vizsgálatokat. 
Ennek eredményéről szól Steinhäusler előadása.

A radon eredete

A 222Rn (radon) főképpen a talajban található, a 226Ra 
bomlása révén, ez utóbbi az 238U bomlási láncából szár
mazik. A toron, 220Rn a 224Ra a-bomlásából jön létre, 
amely pedig a 232Th bomlási láncából keletkezik. A radon 
és a toron nemesgázok, molekuláris diffúzióval eltávoz
hatnak a talajból vagy összegyűlve belépnek a légkörbe. 
A levegőben a radon terjedését az időjárási körülmények 
határozzák meg. A radon és a toron bomlástermékei, a 
levegőben könnyen kapcsolódnak aeroszol részecskék
hez. a- és/vagy ß-y-emisszioval bomlanak. A radonnal és 
toronnal terhelt aeroszol részecskék kihullanak a száraz 
üledék, az eső és más csapadék formájában.

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség engedélyével közöljük.

A radon felezési ideje 3,8 nap, míg a toroné 55 másod
perc. A bomlástermékek között vannak rövid és hosszú 
felezési idejűek is. Földi szinten a rövid felezési idejű 
bomlástermékek alkotják a radioaktív terhelés legnagyobb 
részét, mindenfajta természetes, vagy ember által okozott 
radioaktív légszennyezettség között (1. táblázat).

Az építőanyagok (gránit, tufa, alumittartalmú agyagpala 
és könnyűbeton) igen nagy mértékben tartalmazhatnak 
226Ra-t, amely belső légtérbe távozó radon forrása. A külső 
levegő is fontos szerepet játszhat, ha a radon vele együtt 
bejut az épületbe a nyitott ajtókon és ablakokon, a beszű- 
rődéseken, a gépi szellőztetésen és az észrevehetetlen 
réseken keresztül. Továbbá radont tartalmaz a víz, a kis
mértékben a szobába bediffundáló természetes gázok is.

Radon-sugárzás az épületekben

A radon-sugárzás lakókörnyezeti hatásainak felfedezé
se nagy érdeklődést váltott ki a múlt évtized végén Euró
pa majdnem minden országában, Észak-Amerikában és 
egyes kelet-európai országokban is. Nekiláttak meghatá
rozni az otthonokban a radon-sugárzás szintjét, hogy az
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1. táblázat

Term észetes és m esterséges radionuklidok koncetrációja a levegőben

Radionuklid Felezési idő Aktivitáskoncentráció
(mBq/m3)

Természetes

Trícium
14C
7Be
Rn leányelemek' 
2i°pb
2.°p0
212Pb
2l2Bi

12.3 év 
5736 év

53.6 nap
164 gs -  26,8 perc

22.3 év 
138,4 nap
10.6 óra
60.6 perc

= 20 
= 40 

1 -7
1000 -  5000 

0,2-1,0 
0,03-0,3 

20 -1000 
10-700

,3,I 8,04 nap < 0,0001 (4000")
Mesterséges 137Cs 30,1 év 0,0005 -  0,005 (4000")

106Ru 386,2 nap 0,0001 -  0,002 (2000")

* Radon leányelemek: 21sPo, 2liPb, 2UBi és 2l4Po
”  A csernobili nukleáris baleset után a göttingeni, Németország, legmagasabb érték, 1986, 

május 2-3

Forrás: J. Porstendorfer: Properties and Behaviour of Radon and Thoron and Their Decay 
Products in the Air -  Proceedings of the Fifth International Symposium on the Natural 
Radiation Environment Tutorial Session, published by the Commission of European 
Communities, Luxembourg Office, 1993, ISBN92-826-5Ő04-7.

eredmények alapján felbecsüljék a tüdőrák veszélyét. Sok 
mérsékelt égövi országban, köztük Japánban és Kínában 
programot indítottak, hogy felmérjék a radon-hatásokat a 
munkahelyeken és a lakásokban. Az 1987-ben Lisszabon-

Nemzetközi Radon-mérő Program

A műszaki támogatás, a területileg koordinált laboratóriumok 
és egy közös vonatkoztatási rendszer kidolgozása segítettek kü
lönböző intézmények megszerzéséhez szerte a világon, ahol 
könnyen össze tudják hasonlítani a radon-méréseket. Ezt a kuta
tást Nemzetközi Radon-mérő Programnak (IRMP) hívják. A prog
ramot a NAÜ és az Európai Közösség Tanácsa irányítja a Salzbur
gi Egyetem tudományos titkárságának segítségével. A laboratóriu
mok az alábbi kötelezettségeket vállalták:
• A laboratóriumi referenciák gondoskodnak a radon (222Rn), a 
toron (220Rn) és ezek bomlási láncának méréseiről készült tudo
mányos anyagok közzétételéről, különös tekintettel a laboratóriu
mi mérésekre. Tájékoztatják egymást a kalibráció mérési terveiről, 
a földminták minőségéről, a kutatás és elemzés módszereiről. 
Három területet jelöltek ki egyes laboratóriumok között: az angol 
Nemzeti Sugárvédelmi Bizottságé Európa, Észak-Amerika az USA 
belügyi kormányzat, a Bányahivatal és a Környezetellenőrző La
boratórium felügyelete alá tartozik, Ázsia és a Csendes-óceán 
térsége az Ausztrál Sugárlaboratóriumé.
• A laboratóriumok műszaki felszereltsége: a laboratóriumokat 
olyan előírásszerűén hitelesített sugárzásmérő kamrákkal kell 
felszerelni, amelyekkel ellenőrzött körülmények között interkom- 
parálisan vizsgálni lehet a radont, toront és bomlási láncukat. Az 
IRMP számára három műszakilag jól felszerelt laboratóriumot 
jelöltek ki: a Las Vegas-i és Montgomery-i Környezetvédelmi Hi
vatal radon-mérésekkel, a kanadai Elliot-tónál lévő CANMET la
boratórium a toron mérésével foglalkozik.
• Az együttműködéshez szükséges a területileg összehangoltan 
működő laboratóriumok anyagi-technikai feltételeinek biztosítá
sa, hogy szorosan együttműködve tudják vizsgálni a radon, a 
toron és bomlástermékeik jellemzőit. A nemzetek laboratóriumai 
hitelesíthetik a detektorokat, vagy átadják a területi koordinációs 
laboratóriumnak, amelyek mérési technikája megfelel az előírá
soknak és ahol ezeket szabályszerűen hitelesítik. A radon-kam
rákban bármilyen szintet be tudnak állítani például a Brit Orszá
gos Fizikai Laboratóriumban és az Amerikai Tudományos és Mű
szaki Intézetben.

ban megrendezett „Természetes Környe
zeti Sugárzások” című nemzetközi szim
póziumon (NRE4) a 110 közreadott anyag 
65 %-a, míg az 1991-es salzburgi NRE5-ön 
a l63 anyag körülbelül 70 %-a radonnal 
foglalkozott. Előzőleg már feljegyezték, 
hogy 55 ország vesz részt a NAÜ-EU 
közös radon-kutató programjában. Ismer
tessük néhányuk eredményeit.

EGYESÜLT ÁLLAMOK: a 80-as évek 
végén az USA Környezetvédelmi Hivatala 
(KH) elkészítette felméréseit és a köz
egészségügyi szolgálat kiadta azokat. 
Kimutatták, hogy a radon-sugárzás okoz
ta károsodások sokkal komolyabbak és 
széleskörűbbek, mint előzőleg gondolták. 
A Közegészségügyi Szolgálat becslése 
szerint 5000 nemdohányzó tüdőrákos 
betegségét a radon okozta, az évenkénti 
15000 tüdőrákos halálesetben pedig sze
repet játszik. A KH az összes tagállamban 
elvégzett országos felmérése 1989- és 
1991- között felbecsülte az évi átlagos 

belső radon-sugárzás megoszlásának nagyságát. Kimutat
ták, hogy az éves radon-sugárzás 46 ± 2 Bq/m3 volt. Kö
rülbelül hatmillió házban az aktivitási szint meghaladja a 
150 Bq/m’-t. Bemard Cohen egyik elemzésében a kis 
dózisértékű radon-sugárzás egészségkárosító, hatásait 
vizsgálta. Meglepőnek találta, hogy a karcinogén sugár
zás lineáris, küszöbmentes elmélete túlbecsüli az ala
csony dózisértékű sugárzás veszélyeit.

ANGLIA: A Nemzeti Sugárvédelmi Bizottság 1989- 
ben készített becslése szerint az országban a radon-su
gárzás a 4100 eset közül legalább 2500 tüdőrákot oko
zott. A lakótéri radon-sugárzás Angliában a lakosságot 
érő ionizáló sugárzásnak a felét teszi ki. 1991 nyaráig 
58000 otthonban végeztek radon-méréseket, kiegészít-

2. táblázat

Nemzeti és nemzetközi hatásszint-értékek 
és felső határértékek a lakóhelyiségen belüli radonra

Hatásszint
(Bq/m3)

Felső határ 
(Bq/m3)

Megállapítás
éve

Ausztrália 200 NR NR
Kanada 800 NR 1989
CSSZK 200 100 1991
Kína 200 100 NR
Németország 250 250 1988
Írország 200 200 1991
Luxemburg 250 250 1988
Norvégia 200 < 6 0 -7 0 1990
Svédország 200 70 1990
Anglia 200 200 1990
USA 150 NR 1988
SZU 200 100 1990
Európai Unió 400 200 1988
ICRP 200 -  600 - 1993
Skandinávia 400 100 1986
WHO 100 100 1985

ICRP = Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság 
WHO = Egészségügyi Világszervezet 
NR = NAÜ-nek nem jelentve
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ve őket remediális és megelőző jellegű mérésekkel. A 
kormányzat elismerte a radon-sugárzás egészségromboló 
hatását. Anglia otthonainak eddig körülbelül 10 %-át mér
ték fel, sokban a radon-koncentráció 200 Bq/m3 felett 
van. A bíztató kezdet ellenére a lakások körülbelül 
90 %-a még felméretlen.

KÍNA: 1972-ben egy járványtani felmérés indult a 
Yangjang melletti magas háttérsugárzású területeken. 
Olyan térséget vizsgáltak, aminek 3-szor akkora volt a 
háttérsugárzása, mint a közelben lévő kontrollterületé. 
80000 lakost vizsgáltak mindkét területen, már legalább 
két generációt. A magas háttérsugárzású területeken az 
átlagos effektiv dózisegyenérték 5,4 mSv, a kontrollterü- 
leteken pedig 2 mSv volt évente, ami a radon és bomlás- 
termékeinek, valamint a külső gammasugárzás együttes 
hatásából származott. A vizsgálat évenként 1000000 em
bert választott ki mindkét területről, hogy felmérje a tü
dőrák gyakoriságát. A tanulmány eredménye azt mutatta, 
hogy tüdőrákos halálesetek száma nem nőtt a magas hát
térsugárzású (MHS) területen a kontrollterülethez viszo
nyítva. Sőt vizsgálati eredmények a tüdőrákos halálozási 
esetek csökkenését mutatták. Az öröklött betegségek és

RADON ÉS A LAKOSSÁG

A radon természetes eredetű radioaktív nemesgáz. 
Nem új fölfedezés, a század eleje óta ismerjük. De akkor 
honnan most a radon iránt mutatott hirtelen érdeklődés? 
A radon okozta kockázat fölismerésének és elhárításának 
hosszú a története. Most épp egy tanulási folyamat köze
pén vagyunk.

A bányászok radon okozta foglalkozási ártalmait már a
15. században leírták Németországban és Csehországban. 
Mégis csak 1921-ben tisztázta egy német orvos, hogy tü
dőrákról van szó. Több, mint 500 év telt el a betegség 
megismerése és diagnózisa között! 1940-ben megjelent az 
első utasítás Coloradóban, hogy a bányákban csak 1 
munkaszint (Working-Level, 1 WL = 3700 Bq/m3) alatt 
lehet dolgozni, ennél több nem lehet a radon és leány
elemei által okozott aktivitás a levegőben. Az Európai 
Közösség országaiban azonban 1980-ig ennek többszö
röse is érte a bányászokat. (Csak 1993-ban vezették be a 
4 WLM/év korlátot 1 WLM = 1 Working-Level-Month = 
3700 Bq/m3 • 170 óra). Hogy a foglalkozási sugárterhe
lés területén nagy volt a határozatlanság, annak gazda
sági okai is voltak: szigorúbb korlát erősebb szellőzte
tést igényel, ami több pénzbe kerül.

De hogy vélekedtek a lakossági kockázatról? 1977-ben 
egy nemzetközi ajánlás még azt mondta, hogy „a termé
szetes okokból adódó sugárterhelés kívül esik a dózis
szabályozáson. "Az uránbányászok radon-dózisa az más: 
az foglalkozási sugárártalom.

Előadás az Eötvös Egyetem Atomfizikai Tanszékén, 1995. március 11.

születési rendellenességek száma hasonló volt mindkét 
területen. A lymphociták kromoszomális rendellenessé
gei száma nagyobb a MHS területen élőknél.

Nemzetközi dóziskorlátok

A nemzetközi testületek minden év végén egyeztetik a 
radon-sugárzás dóziskorlátait. A Nemzetközi Sugárvédel
mi Bizottság indítványának köszönhetően módjukban áll 
tanácsokat adni a lakott területek remediális értékeinek 
meghatározásánál vagy betartatásánál. A komplex dózis
érték felállítása nem csak a sugárzás szintjétől függ, a 
dózisskálán számolni kell más értékekkel is, bele kell 
kalkulálni a környezet együttesének sugárzását is. Leg
jobb, ha egy olyan igen nagy, de nem kezelhetetlen ház
mennyiséget állapítunk meg, amire szükség van az orvosi 
munkákhoz. Nem valószínű, hogy ugyanaz a dóziskorlát 
alkalmazható lenne minden országban (2. táblázat). A 
NAÜ jelenlegi biztonsági szabályzata azt ajánlja, hogy a 
222Rn aktivitáskoncentráció-korlátja lakóépületeknél 200, 
munkahelyeken pedig 1000 Bq/m3 legyen.

Friedrich Steinhäusler 
Salzburgi Egyetem 

Egészségügyi Világszervezet 
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség

A Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság (International 
Commission on Radiological Protection, ICRP) egyetem- 
legesen korlátozni kívánta a sugárterhelést. Valamivel 
kevesebb, mint két évtizeddel a természetes sugárzás 
sugárvédelemből történt kirekesztése után, az 1990-es 
évekre ismerték el, hogy tenni kell valamit. Ambiciózus 
program indult, amelyben epidemológia, biológia, dozi
metria, gázkinetika, kockázatelemzés egyaránt szerepet 
kapott. 1990-re már elég tapasztalat gyűlt össze ahhoz, 
hogy korlát-ajánlás szülessen a természetes sugárzások
ra vonatkozóan is. Az Egészségügyi Világszervezetben 
(World Health Organization, WHO) három év óta meg
van a kellő elszántság, hogy csökkentse a lakosság ra
don-kockázatát.

Amerikai, cseh, francia, kínai, svéd fölmérések mind 
arra mutatnak, hogy magas radon-koncentráció bányák
ban és lakásokban egyaránt növeli a tüdőrák kockáza
tát. Csak azon lehet vitatkozni, hogy magasabb radon
koncentráció esetén mekkora a kockázat növekedése. 
Bányákban a hatást régóta tapasztalják. Lakásokban ala
csonyabb a radon-szint, kisebb a jel, több a zaj. De 1993- 
ban egy svéd tanulmány (amit a Fizikai Szemle jelen 
száma közöl) 1000 tüdőrákos beteg lakásának radon
szintjét megvizsgálva és azonos korú, nemű, életvitelű 
kontrollszemélyek lakásának radon-szintjével összeha
sonlítva statisztikailag szignifikánsan kimutatta, hogy 
400 Bq/m3 fölött nő a tüdőrák gyakorisága. Más orszá
gok statisztikája nem ilyen kiterjedt, de a lényeg ugyan
az: globálisan 7000-nél több tüdőrák-eset vizsgálata bi-
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A sugárzás meg tudja törni a DNS-láncot. Az alsó a-részecske csak egy 
láncot szakít át, míg a felső mind a kettőt. Kettős láncszakadásnál a 
sérülés eredménye tartós lehet, és a sejt utódai, illetve azok leszárma
zottjai mutációt fognak tartalmazni. A másodpéldányok már sokkal ér
zékenyebbek, mint az a sejt ami nem osztódott.

Normál sejtosztódáskor egy egészséges (E) sejt két egészséges sejtet 
hoz létre, melyek osztódva még több egészséges sejtet termelnek. Ami
kor sugárzás éri a sejtet, valószínű, hogy mutációkat (M) fog létrehozni, 
ezek ezt továbbviszik utódjaikra. A mutáns sejtek rák-előtti-állapotba 
kerülhetnek és más károsodások, például vegyszerek hatására rákos 
CR) sejtekre osztódhatnak.

zonyítja a radon tüdőrák-kockázatot növelő szerepét 
400 Bq/m3 fölött. Az összes tüdőrák-esetek 5 %-át a ra
don-leányok radioaktivitása, mintegy 75 %-át a dohány
zás és talán 20 %-át kémiai levegőszennyezés okozza. 
Ezt az információt használni kell, amikor az egészség
ügy arról dönt: mire érdemes a pénzt fordítani, hogy a 
legjobb eredményt érjék el? Legelsőként nyilván a do
hányzás problémáját kellene megoldani. De minden
esetre elgondolkoztató az a különös helyzet, hogy sok 
országban nagy költségeket fordítanak az uránbányák 
levegőjének megtisztítására, de nem tesznek semmit, ha 
kisgyermekek élnek ugyanilyen magas radon-szintű 
lakásokban. Pedig gyerekeknek lényegesen magasabb a

tüdőrák-kockázata, egyes tudományos tüdőmodellek 
szerint 100 %-kal is nagyobb lehet, mint a felnőtteké.

1993-ban megszületett az Egészségügyi Világszervezet 
ajánlása, ami 1995-ben éri el a tagországokat. Remélhető
leg ezután nem áll fel senki, aki a régi, 1977-es szövegre 
hivatkozva kétségbe vonja a természetes sugárzás magas 
szintjének lakossági kockázatát.

64000 bányászt tanulmányozva egyértelműen meg
mutatkozott, hogy a radon növeli a tüdőrák kockázatát. 
Más ráktípusoknál (például bőr, gyomor, vese, hólyag, 
ajak, gége, nyirokrendszer stb.) is vannak ilyen jelzé
sek, de az adatok még nem elég szignifikánsak. Több 
adatra van szükség, hogy cáfolja vagy erősítse az evi
denciát. Van olyan vélemény, hogy a gyermek-leukémia 
5 %-a radonnak tudható be. Ha így van, ez nagyon ko
moly figyelmeztetés.

Akadnak még kérdőjelek is. Mennyire jogos felnőtt 
férfi bányászoknál magas radon-szinten talált kockázati 
tényezőt alacsony radon-szintre, nőkre, gyermekekre vo
natkoztatni? Más etnikai és kulturális viszonyok közt (Tá
vol-Keleten, trópusokon, Svédországban, Magyarorszá
gon) eltérő lehet a radon viselkedése és emberre gyako
rolt hatása. Márpedig mi világstatisztikát használunk! Az 
alkalmazandó korrekciós faktorok valahol 0,7 és 1,4 közt 
lehetnek. Hivatalosan lineáris dózis-kockázat összefüg
gést tételeznek fel, de mind több jel mutatja, hogy (vala
hol 400 Bq/m3 alatt) létezhet egy küszöbérték. A statiszti
kai adatokhoz az additív modellnél (amely a különböző 
forrásból eredő kockázatokat összeadja) jobban illeszke
dik a multiplikativ modell (amely a különböző behatások 
relatív kockázatát összeszorozza).

A lakás és munkahely Bq/m3 egységekben megadott 
aktivitás-koncentrációját voltaképp jó volna mSv/évben 
mérhető dózisteljesítményre átszámítani. Ebben még 
nagy a bizonytalanság. Ismerni kellene a radon-leányok 
mozgását és hatásmechanizmusát, a mért radon-gáz 
mellett lakásban jelenlévő radon-leányok aktivitáskon
centrációját, a lakásban való tartózkodás időtartamát, a 
radon mellett a toron járulékát stb. (A 4 nap felezési 
idejű radon mellett az 1 perc felezési idejű toronnak az 
egészségi kockázat 5-10 %-át tulajdonították. 1990-ben 
a japánok nagy befektetéssel utánajártak, és azt találták, 
hogy ott a toronnak ugyanakkora kockázat tulajdoní
tandó, mint a radonnak.) Épp ezért terjed az a gyakor
lat, hogy radonnál Bq/m3 egységet (vagy ekvivalensen 
WLM/év egységet) adunk meg, nem mSv/év dózistelje
sítményt, hogy az átszámítást szolgáló modell módosítá
sa esetén ne kelljen mindent revideálni. Ez a hatóságo
kat is gyanakvóvá tenné.

A radon mérése lakásban sok bizonytalanság forrása 
volt. 1 Bq/m3 mást jelentett Japánban, mást Kínában, 
mást Magyarországon, mást Angliában. Ma már egyértel
műen tudjuk, hogy sugárvédelmi céllal háromhónapos 
méréseket kell végezni négy évszakban. Epidemológiai 
tanulmányhoz 12 hónapos időintegrált mérés kell. Pár 
napos rövid mérés a radon-elhárításhoz adhat útbaigazí
tást. Kérdés viszont, hogy az egy évben radon-mentesített 
ház 5-10 év múlva is radon-mentes lesz-e, hiszen meg
változhatnak a geotermikus viszonyok, a lakó szokásai, a 
lakás légcseréje stb.
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Amikor a “ Ra bomlik, egy oc-részecskét bocsát ki és a ^2Rn visszaverő
dik az ellenkező irányba. Ez a 222Rn-t kijuttathatja a kőzetszemcsék 
körüli üres térbe.

A radon és a toron eltávozik a talajból.

Rn bomlástermékek aeroszol részecske

A radon-leányelemek megkötődnek az aeroszol részecskéken.

Radon és bomlástermékei lerakódnak a tüdőben.

A radon-ügy nem marad a sugárvédelmi laboratórium 
falai közt, még az uránbányában sem, hanem utánunk 
jön a lakásunkba. így lesz belőle társadalompolitikai ügy 
is, amellyel foglalkoznia kell a lakóknak, ingatlanügynö
köknek, építési vállalkozóknak, lakhatási engedélyt 
kiadó hatóságnak és a biztosítótársaságnak is.

A hatóságilag ajánlott beavatkozási szint kényes kér
dés. Az ICRP az országoknak most 200 és 600 Bq/m3 közt 
lévő beavatkozási szintet ajánl lakásokban, 1000 Bq/m3 
beavatkozási szintet ajánl munkahelyeken. Az Európai 
Közösség az 5 mSv/év beavatkozási szintet használja. 
Svédország gyakorlatias: ők külön beavatkozási szintet ír
nak elő régi épületre, ennél lényegesen alacsonyabbat új 
épületre. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség munka
helyekre (bányákra, laboratóriumokra, iskolákra) vonat
kozó radon beavatkozási szint ajánlása 1995-ben jelenik 
meg. Az Egészségügyi Világszervezet 1995-ös hivatalos 
ajánlásában sem egy éles érték, hanem egy sáv szerepel. 
Az egyes országok ebből választhatják ki saját hivatalos 
beavatkozási szintjüket, az ALARA-elvnek (As Low As Rea
sonably Achieveable) megfelelően: olyan alacsony szintet 
válasszanak, ami észszerűen, az ország társadalmi-gaz
dasági helyzetében elérhető. De nem képezheti vita tár
gyát, hogy 1000 Bq/m? fölött mindenütt be kell avatkozni.

Mindez nagyon fontossá teszi a megfelelő kommuni
kációt a sugárvédelmi szakemberek, a szabályozók és a 
lakosság között. Az emberek hangulata apátia és hisztéria 
közt ingadozik. Jelenleg sokan érvelnek úgy, hogy ami 
természetes, az csak jóhatású lehet. A dóziskorlátnál egy
szerű természettudományos okból a természetes-mester
séges distinkciót a kontrollálható-kontrollálhatatlan dis
tinkciónak kell felváltania.

Egyes országokban, például Ausztriában, Svédország
ban a fölmérés a sugárvédelmi hatóság ingyenes szolgál
tatása, máshol fizetni kell étté. Az egyes házakban mért 
aktivitáskoncentráció ugyan nem orvosi titok, de föltétle
nül bizalmas információ, amely csak a fölmérőre és a 
lakóra tartozik. Az Egészségügyi Világszervezet politikája 
a nyíltság: a lakónak joga van tudni lakása radon-szintjét. 
A mérésnek nem a pillanatnyi értéket, hanem minden
képp hosszú időre átlagolt értéket kell adnia, ennek van 
egészségvédelmi értelme.

Mindez nagyon fontossá teszi az élet kockázatainak 
felismerésére, sugárvédelmi kultúrára történő nevelést. 
Nem ésszerű és főleg nem gazdaságos, ha kis kockázattal 
járó dolgoktól aggódunk, ugyanakkor lényegesen na
gyobb kockázatot okozó hatásokkal nem törődünk. Az 
Egyesült Államokban 100 millió dollárt költenek el az 
épületek azbesztmentesítésére, pedig ezzel csak 200 ha
láleset védhető ki. Viszont 20000 ember hal meg évente 
lőfegyverektől, 19000 ember kábítószerektől, ugyan
ennyi AIDS-től. Az Egyesült Államokban a radon okozta 
halálesetek száma 13000-re becsülhető évente (valahol 
9000 és 30000 közt van), ezt a komponenst viszonylag 
mégis elhanyagolják.1 A tömegtájékoztatás sokkal na-

1 Magyarországon a dohányzás áldozatainak számát az Egészségügyi 
Világszervezet 26000-re becsüli évente. A radon számlájára becslés 
szerint csak 500 tüdőrák-eset írható, mert nálunk a házak légcirkuláció
ja elég magas, ami csökkenti a lakossági radon-dózist. (Szerkesztő 
megjegyzése.)
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Radon-kockázat a házakban

Józan becslés 16000

Radon plusz 
cigaretta együttesen 13500

Csak radon 
okozta hatás 2500

Pesszimista becslés 46000

Radon plusz 
cigaretta együttesen 40000

Csak radon 
okozta hatás 6000

Optimista becslés 4500

Radon plusz 
cigaretta együttesen 3700

Csak radon 
okozta hatás 800

Radon okozta évenkénti tüdőrákos halálesetek becsült száma az Egye
sült Államokban.

gyobb figyelmet (és aggodalmat) összpontosít az atom
erőművekre, mint a radonra. Pedig van egy lényeges 
különbség: Csernobil egyszer megtörtént amerikai vagy 
európai polgár akaratától függetlenül, és a kiszabadult 
radioaktív anyag a következő években többezer többlet 
rákot fog okozni. A radon viszont ott van lakásunkban, 
kockázatot jelent, és évente megszedi Csernobil áldoza
tainak sokszorosát. A radon okozta kockázatot az növelte 
meg, hogy mi építkezéseinkkel módosítjuk a természetes 
környezetet. A radon koncentrációjának nagy vagy ki
csiny voltát házunk építésével, életmódunkkal mi ma
gunk befolyásoljuk. A radon következményeit már 400 év 
óta ismerjük. Talán 40 év elegendő lesz, hogy a káros ha
tást kiváltó okokat redukáljuk. Szerintem a radon-kérdés 
mélyebben érinti a társadalmat, mint például az atom
energia sugárzás-kockázata.

AZ ANGOL RADON-PROGRAM Jon Miles
National Radiological Protection Board 

Chilton, Didcot, Oxon, Anglia

A radon természetes eredetű radioaktív gáz, amely a 
földfelszínből jut az épületekbe és az ott élő emberek su
gárterhelését okozza. Az utóbbi években szerte a világon 
mind nyilvánvalóbbá vált, hogy a radontól ered a népesség 
sugárterhelésének legnagyobb és leginkább változó része. 
A radontól származó dózis és az ebből adódó kockázat 
általában ezerszer nagyobb, mint ami a nukleáris iparból 
származik. Már sok országban végeztek széleskörű felmé
réseket, és különböző jogi szabályozásokat vezettek be a 
túlzott sugárterhelés megelőzésére. Az 1980-as évek köze
pén az angol Nemzeti Sugárvédelmi Hivatal (NRPB) szer
vezett felmérést a brit lakosság körében. A vizsgálatok né
hány eredménye figyelemreméltó. Bár az átlagos radon
koncentráció az ország egészére nézve 20 Bq/m3, néhány 
vidéken ez az átlag tízszer magasabb. A radontól származó 
sugárterhelés széles határok között változik. Néhány em
bert saját lakásában jóval magasabb terhelés ér, mint a 
munkahelyeken megengedett maximális érték.

Az egyes lakások radon-koncentrációja között mutat
kozó különbségek három fő tényezőre vezethetők vissza: 
a talajgáz radon-koncentrációjára, a talaj radon-áteresztő 
képességére és a lakásokba vezető légjáratok minőségé
re. Hogy a ház közvetlenül érintkezik-e a talajjal vagy 
kettős burkolattal választották-e el a talajtól, kevéssé be
folyásolja a lakóhelyi aktivitáskoncentrációt. A radon
koncentráció idővel számottevően változik. Értéke általá
ban magasabb hidegben, illetve éjjel.

A radon és bomlástermékei belégzésüket követően 
fejtik ki hatásukat az emberi szervezet szöveteire. A tüdőt 
éri messze a legnagyobb dózis. A polóniumból kirepülő 
a-részecskék erősen ionizálják a hörgőhám érzékeny 
sejtjeit. Ez a folyamat olyan elváltozásokat okoz a sejtek
ben, melyek végül tüdőrákhoz vezethetnek. Bányászok

Előadás az Eötvös Egyetem Atomfizikai Tanszékén 1995. március 16-án. 
Fordította Kasztovszky Zsolt.

egészségügyi vizsgálatai szerint növekvő radon-terhelés 
esetén egyértelműen nagyobb valószínűséggel alakul ki 
tüdőrák. Ezt a megfigyelést erősíti meg egy új svéd eset- 
tanulmány is, mely a lakossági sugárterhelést vizsgálta. 
(Ezt a Fizikai Szemle jelen száma közli.)

Radon a lakásban

Az NRPB az egyes lakásokban észlelt magas radon
szint és az ebből eredő kockázat ismeretében 1987-ben 
hivatalosan javasolta a Kormánynak az otthonok radon-

Kozmikus sugárzás I 500000 bomlás/óra\ J /

Az embert érő természetes sugárterhelés.

A népesség sugárterhelése (pSv/év)

forrás átlagos maximum

atomenergia felhasználásából 1 500
radon és leányelemeitől 1200 400000
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A radon-szint napi változása.

Meglévő házak radon-mentesítése. A csökkenés mértéke általában 90 %.

koncentrációjának szabályozását. 1990-ben a kockázat- 
elemzés előrehaladtával megerősítették, ugyanakkor egy
szerűsítették az ajánlásokat. A Kormány elfogadta a javas
latot, és ismételten kinyilvánította elkötelezettségét a 
program mellett. Meglévő épületekre az NRPB 200 Bq/m3 
beavatkozási szintet javasolt, figyelembe véve az ebből 
származó 3 %-os életkor-rövidülést. Ahol a radon-szint 
meghaladta a beavatkozási szintet, a tulajdonosokat a 
koncentráció csökkentésére ösztönözték, de sosem 
kényszerítették őket. A Kormány úgy reagált a javaslatra, 
hogy alaposan kidolgozott méréseket rendelt el a radon
problémával küzdő területeken a beavatkozási szint felet
ti lakások azonosítására. A radon-helyzet javítására irá
nyuló kutatásokat az Építéstudományi Kutató Intézet -  a 
Környezetvédelmi Minisztérium egyik végrehajtó szerve
zete -  végezte. A hatékony radon-csökkentésre vonatko

zó technikát kiadványok formájában ismertették a háztu
lajdonosokkal, melyeket az otthonukra vonatkozó mérési 
adatokkal együtt osztottak szét.

A Hivatal javaslata szerint veszélyeztetett területnek kell 
tekinteni az ország azon részeit, ahol várhatóan a jelenle
gi és jövendő épületek több, mint egy százaléka lesz a 
beavatkozási szint felett. Ezeket a területeket sugárvédel
mi mérések alapján kell kijelölni, később pedig rendsze
resen ellenőrizni kell. A Kormány a Hivatalt bízta meg a 
kritikus területek részletes felmérésével. Az eredmények

akciószint feletti lakások aránya, számítások szerint (%)
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Radon útja a házban.



alapján megbecsülték a beavatkozási szint feletti épület- 
állomány arányát, és kijelölték a radon által veszélyezte
tett területeket. 1990-ben Cornwall és Devon, 1992-ben 
Derbyshire, Northamptonshire és Somerset, 1993-ban 
Skócia és Észak-írország egyes részei kerültek sorra. A 
Kormány által támogatott felmérés jelenleg is folyik, 
végül elkészül majd az egész Egyesült Királyság radon- 
veszélyeztetettségi térképe.

Az építkezés szabályozása

Ha meg kívánjuk előzni az új épületek radon-problé
máit, a kritikus területeken olyan építőanyagot és techni
kát kell alkalmazni, amely meggátolja a talajgáz bejutását 
a házba. Általában igaz az, hogy a radon inkább a talaj 
felől jövő légáramlatokkal jut be a házba, mint diffúzió
val. Az áramló levegő útjába helyezett bármilyen akadály 
már elegendő védelmet nyújt. A módszer nehézsége ab
ban rejlik, hogy biztosítsuk a szigetelő réteg pontos il
leszkedését a ház csatornázásánál, valamint a nedves és 
huzatos részek környékén.

Az Építési Szabályozás végrehajtásáért a Környezetvé
delmi Minisztérium, a walesi hatóság, a skót hatóság és 
az Észak-ír Környezetvédelmi Minisztérium felelős. Az 
Építéstudományi Kutatóintézet kiadta átdolgozott útmu
tatóját a biztonsági mérésekről és azok alkalmazási terü
leteiről. Az útmutató az Építési Szabályozás alkalmazását 
könnyíti meg. Viszont nagy körültekintést követel meg a 
Cornwall, Devon, Derbyshire, Northamptonshire és So
merset új településeinek fejlesztésénél. Teljes körű óvin
tézkedések szükségesek ott, ahol a meglévő házak több, 
mint 10%-a mutat a brit beavatkozási szint (200 Bq/m3) 
feletti értéket. Másodfokú védelem szükséges ott, ahol a 
házak 3-10 %-a van a szint felett.

A leginkább veszélyeztetett területeken az útmutató 
elsődleges védelemként légmentes szigetelőréteget ír elő 
az egész házra. Úgy tűnik azonban, ez nem mindig ele
gendő. A gyakorlatban sokszor szükség van másodlagos 
védelemre is, amely lehet a padló alatti szellőztetés vagy 
nyomáscsökkentés. Ha ezen passzív beavatkozások nem 
elég hatékonyak, egyszerű megoldás egy aktív légcserélő 
rendszer működtetése, mely eltávolítja a ház alatt jelenlé
vő radon-gázt. A kutatások szerint a passzív elsődleges és 
másodlagos módszerek akár két nagyságrenddel is csök
kenthetik a radon-szintet.

Radon-felmérés

Az NRPB felkérte a kerületi Polgármesteri Hivatalokat, 
hivatalos mérések formájában ajánlják fel segítségüket a 
veszélyeztetett házak tulajdonosainak. A tervezet részlete
sen leírta a megfelelő műszerezettséget, a követendő el
lenőrző vizsgálatokat, az illetékes személyzet képzettségét 
és a szakszerűen elvégzett mérések és jelentések módját. 
A tervezet elsődleges előírása, hogy az alkalmazott detek
torok megfeleljenek egy minőségi teszt-sorozatnak.

Az NRPB 1991-ben tervet dolgozott ki azokról a felté
telekről, m elyek alkalm assá tesznek  egy laboratórium ot

radon-szint mérések végzésére. A laboratóriumok 35 kü
lönböző detektort küldenek az NRPB-ba, melyek közül 5 
a szállítási körülményeket ellenőrzi, a többi pedig külön
böző radon-szinteknek van kitéve. A laboratóriumok úgy 
értékelik ki a detektorokat, hogy nem tudják, milyen 
mértékig voltak besugarazva, és mely detektorokat tettek 
ki azonos körülményeknek.

Munkahelyi radon-terhelés

Az otthonokhoz hasonlóan a hivatalok és iskolák épü
leteiben is feldúsulhat a radioaktív radon-gáz koncentrá
ciója. A radontól származó sugárterhelést 1986. óta tör
vény útján szabályozza az Egészségügyi és Biztonsági 
Végrehajtó Szervezet (HSE). Az NRPB vállalkozott rá, 
hogy tanulmányokat készítsen a HSE számára, melyekben 
megállapítja a munkahelyi terhelés megengedhető mér
tékét és csökkentésének lehetőségeit. A vizsgálatok nagy
részét Délnyugat-Angliában végezték, mostanában azon
ban megfigyeléseiket más veszélyeztetett területekre is 
kiterjesztik. Ipari és kereskedelmi intézményekben foly
tattak méréseket Az érdeklődés azonban főleg a közösségi 
épületekre irányult, például az iskolákra. Átlagosan a 
megvizsgált épületeknek legalább 10 %-a esetében indo
kolt a szabályozó intézkedések alkalmazása. A felmérések 
elvégzésére jelentős intézmények vállalkoztak, köztük he
lyi hatóságok is, mint a Cornwall megye polgármesteri hi
vatalai, valamint vállalatok és bankok. Ahol magas radon
koncentrációt találtak, mérséklő intézkedéseket tettek, 
mindaddig, míg az épület meg nem felelt az előírásoknak. 
Hamarosan a többi munkaadó is követte a példát.

A HSE-vel konzultálva az NRPB ajánlást dolgozott ki a 
munkahelyi radon-szintek mérésére. Ha az egyezményes 
módon végrehajtott mérések szerint a téli hónapok átla
gos radon-koncentrációja 400 Bq/m3 alatt van, nem kell a 
szabályzókat alkalmazni. Az előírás megszabja az adott 
belterületre vonatkozó detektorok számát, és azt, hány 
mérést kell végezni egy háromhónapos időszakban. 
Emeleti helyiségekben mindig könnyéi a radon-koncent
rációt a megengedett szint alá szorítani. Mivel a sugárvé
delem egyik alapelve, hogy az elszenvedett dózis az 
ésszerűen elérhető legalacsonyabb érték legyen, a mun
káltatókat legtöbbször arra kötelezik, hogy a munkahe
lyek radon-szintjei a 400 Bq/m3 küszöb alatt maradjanak. 
A lakóházakban alkalmazott módszerekhez hasonló esz
közökkel jó eredmények érhetők el.

Következtetések

A radon egészségkárosító hatása nem elhanyagolható 
környezeti ártalom, mivel mindenütt megtalálható és po
tenciális életveszélyt is jelent. Az épületen belüli radon
terhelés általában számottevőbb otthon, mint a munkahe
lyen. Angliában mindkét esetre léteznek korlátozó szabá
lyok. Ezen intézkedések a lakások esetében önkéntesen 
vállalhatók, a munkahelyekre nézve azonban kötelezőek. 
Mindkét intézkedési terv viszonylag újkeletű, ám hatásuk 
egyre inkább érzékelhető országszerte.
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Nemrég fejeztük be a hozzáférhető forrásokból be
szerzett radon-mérésekre vonatkozó összeállításunkat [1], 
amely megadja az r átlagos radon-szintet az Egyesült Ál
lamok 1730 járásának házaiban. Ez több mint az USA 
járásainak fele, és az USA lakosságának körülbelül 90 %- 
át foglalja magába. Az életkorra korrigált tüdőrák okozta 
m halálozási arányok görbéit ezekkel az r értékekkel 
szemben az a, c ábrán mutatjuk be, ahol -  ahelyett, 
hogy minden egyes járásra vonatkozó pontokat feltüntet
nénk, -  r  nagyságú intervallumokba csoportosítottuk 
őket (ezek a bázisvonalon vannak bemutatva, az egyes 
csoportokhoz tartozó járások számának feltüntetésével 
együtt), továbbá felrajzoltuk az egyes csoportokra érvé
nyes m átlagértékeket, azok standard eltérését és az el
oszlás első, illetve harmadik kvartilisét (negyedelő érté
két). A z a és c ábrákon világosan látható r növekedésével 
m csökkenő tendenciája, éles ellentétben azzal az elvá
rással, hogy a radon tüdőrákot okozhat, amit az „elmé- 
let”-ként jelölt vonallal szemléltetünk.

Nyilvánvaló problémát okoznak a költözések: az em
berek nem töltik egész életüket és nem kapják teljes ra
don okozta személyi besugárzásukat abban a járásban, 
ahol haláluk idején lakóhelyük van. Az elméleti előrejel
zést azonban könnyű korrigálni, az ábrák „elméleti” gör
béi korrigálva lettek. A korrekció részeként töröltük a 
Floridára, Kaliforniára és Arizonára vonatkozó adatokat, 
ahová sok ember költözik nyugdíjba vonulása után, így a 
járások számát lecsökkentettük l601-re. (Ez a törlés a 
következtetést nem befolyásolja.)

Az ábra legnyilvánvalóbb lehetséges magyarázata az, 
hogy erős negatív korreláció van a dohányzó felnőtt la
kosság S százalékaránya, és a radon okozta r személyi 
besugárzás között: az alacsony r értékű járások magas S 
érték felé tendálnak, és viszont. Ez az effektus leg
könnyebben a BEIR-elmélettel [2] kezelhető, amely [3] az

m' = a (l  + b r ')  (D

képletet adja, ahol rrí az egyénre vonatkozó tüdőrák 
okozta halálozási kockázat, r’ a radonból származó 
egyéni dózis, míg a és b konstansok, amelyek külön van
nak megadva a dohányzókra és nemdohányzókra (a„ 
a,), valamint férfi és női egyedekre.

Ha egy járásban összeadunk minden egyedet és el
osztjuk a lakosság számával, az (1) egyenlet az alábbira 
redukálódik:

m = [S as + (1 -  5) anJ (1 + b r). (2)

Előadás az egri konferencián.

A költözésekre vonatkozó korrekciónkat alkalmazva, 
valamint bevezetve az as és an numerikus értékeit, kap
juk [4]:

—  = 1 + B r, (3)
ma

ahol

mn = 9 + 0,99 S férfiak,
m„ = 3,7 + 0,32 S nők esetében és (4)
B =+7,3,

ahol a B a 37 Bq/m3 átlagos radon-szint százalékaiban 
kifejezett egységekben van megadva, míg a 100000 főre 
éső m0 a halálozás/év egységekben. A (3) egyenletben 
az m/m0 arány úgy vehető, mint a tüdőrák okozta halá
lozási arány korrekciója a dohányzóknál tapasztalható 
gyakoriságra.

Lentebb tárgyaljuk az S meghatározásával kapcsola
tos problémákat. A legjobb értékeink felhasználása az 
m0 számításához a (4) egyenletből valamennyi járásra 
vonatkozóan a bés d ábrákon bemutatott eredmények
re vezet.

Látjuk, hogy a dohányzás esetében alkalmazott kor
rekciók csak keveset tesznek a nemvárt viselkedés meg
fordításának érdekében. Az adatok az

egyenlethez történő illesztése módot ad arra, hogy meg
határozzuk az A és B értékét, ebből B = -7,3±0,6 férfiak
ra és B = -8,3±0,8 nőkre, mindkettő negatív érték. 
Összehasonlítva a (4) egyenlet elméleti előrejelzésével, a 
B = +7,3 értékkel, ez a diszkrepancia 20 standard eltérést 
jelent.

A radonra vonatkozó adataink három független for
rásból származnak: saját méréseinkből, az Environment
al Protection Agency (Környezetvédelmi Ügynökség) 
és az egyes államokban levő ügynökségek tanulmá
nyaiból.

E három forrás közötti konzisztenciával kapcsolatos 
különböző ellenőrzések kielégítő eredményeket adtak 
[1], E három forrás alapján a B -re külön-külön kifejezett 
eredmények a mi kombinált adatkészletünkből kapottak
hoz nagyon hasonló eredményeket adnak. Arra a követ
keztetésre jutottunk, hogy a mi r értékeinkben meglévő 
bizonytalanságok nem felelősek diszkrepanciánk nem
várt negatív jellegéért. Valóban, a bizonytalanságok leg
egyszerűbb korrekciója körülbelül 8 %-kal növeli disz
krepanciánkat.
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Tüdőrák okozta halálozás versus átlagos radon-szint az USA járásaira vonatkozóan. Az adatpontok az ordi
náta átlagai valamennyi járás számára, az rérték tartományán belül, amelyek az a ábra bázisvonalán van
nak feltüntetve; az e tartományba eső járások száma szintén ott van feltüntetve. A hibaoszlopok a standard 
eltérést jelentik. Az eloszlások első és harmadik kvartilisei szintén be vannak mutatva. A cés d ábra: tüdő
rák arányszámai korrigálva a dohányzók gyakoriságával, (m/m„), korrigálva, versus radon-szint. Az elmé
leti vonalak -  tetszőlegesen normalizált vonalak, amelyek 7,3 %/r0 arányban növekednek.

-12,7 között (nők). Tanul
mányunk ezért egyenérté
kűnek tekinthető nyolc füg
getlen tanulmánnyal, ame
lyek mindegyike durván 
ugyanazt a diszkrepanciát 
adja az elmélethez képest.

Az ember csodálkozhat, 
milyen váratlan ilyen erős és 
statisztikailag „robusztus” 
negatív korrelációt találni az 
m és r között, mint amilyet 
mi a tüdőrák esetére tapasz
talunk az ábrán. Ennek ki
vizsgálására tanulmányoz
tuk az m regresszióját az 
r-en 33 alapvető ráktípusra 
vonatkozóan. A standard 
eltérések száma, amellyel a 
B meredeksége a zérustól 
eltér, 2,7-szer nagyobb volt 
a tüdőráknál, mint bárme
lyik más típus esetében, és 
mindössze kettő kivételével 
legalább 4-szer nagyobb 
volt. A dupla regresszió az r 
és S esetében hasonló ered
ményeket adott; mint várha
tó volt, az m -  S korreláció 
igen nagy és pozitív a tüdő
ráknál, és az m -  r korrelá
ció nagy (kétharmad annyi, 
mint az m -  S értéke). Az 
egyedüli váratlan eredmény 
az volt, hogy az m -  r korre
láció negatív, semmint pozi
tív. Arra a következtetésre 
jutottunk, hogy az m és r 
között megfigyelt erős kor
reláció a tüdőráknál kivéte
les és figyelemre méltó.

Mintavételi problémák

A kilépési pontok hatását az m/m0 versus r adataira 
végzett analízisünkben öt legnépszerűbb statisztikai vizs
gálat felhasználásával végeztük, hogy akár 10, akár 20 ki
lépést is elhanyagolhassunk. Valamennyi esetben, mind a 
férfiaknál, mind a nőknél ez növelte a diszkrepanciánkat. 
A kilépések nem kerültek selejtezésre (eldobásra).

Tíz különböző véletlen mintát -  mindegyik a 200, 
400 és 800 vagy a mi 1601 járásunkban vett mintából -  
egymástól függetlenül analizáltunk. Valamennyi eset
ben a B-re kapott eredmények egészen hasonlóak vol
tak a mi teljes adatkészletünkre kapottakhoz: B = -7,3 a 
férfiak és -8,3 a nők esetében. Például a 200 járásból 
vett tíz véletlen mintából álló halmazunknál valamennyi 
B érték -5,0 és -8,5 között volt (férfiak), illetve -4,8 és

A dohányzók gyakorisága

Az S értékeket az egyes járásokra az államukra érvé
nyes S' értékből képeztük, korrigálva a vidék-város 
közötti különbségekre, amelyeket a tüdőrák vidék és 
város arányszámainak különbségeiből vezettünk le. Az 
S' értékére vonatkozóan két forrást használtunk fel -  a 
Népszámlálási Hivatal felmérését és a cigaretta-adók be
szedését. Az S értékek teljesen különálló sorát vezettük 
le a tüdőrák arányszámainak alapján a radon-szintektől 
független módszerrel. Mindezek hasonló B értékeket 
adtak. Teljesen eltérő megközelítésként megvizsgáltuk, 
milyen szoros r -  S korreláció lenne szükséges a disz
krepanciánk magyarázatához. Újra hozzárendeltük az 
1601 járásra vonatkozó Mértékeinket azok r értékeinek 
pontosan fordított sorrendjében, és felhasználtuk őket

204 FIZIKAI SZEMLE 1 9 9 5 /6



analízisünkben, de ez a diszkrepanciát csupán felével 
csökkentette.

Az r -  S korreláció erősödik, ha az Mértékek eloszlása 
szélesebb. E szélesség felső határa feltehetően az m tüdő
rák-számok eloszlásának szélességével azonos, mivel 
más tényezők szintén hozzájárulnak az m-hez. Amennyi
ben az Mértékek eloszlását ugyanolyannak vesszük, mint 
az m értékekét, hogy megmagyarázzuk a diszkrepancián
kat, ahhoz az r — S 0,91 korrelációs tényezője szükséges. 
Hogy a negatív meredekséget éppen kiküszöböljük (az
az, hogy B = 0 legyen), az -0,63 korrelációs tényezőt 
igényelne.

Ezután próbáltuk felbecsülni, hogy milyen erős r -  S 
korreláció hitelt érdemlő. Mivel az S ingadozásai szoros 
összefüggésben vannak a szocioökonómiai változók 
(SEV) változásaival, a SEV széles skálájú változataira 
(összesen 54-re) meghatároztuk az r-rel való korrelációt. 
Az r-rel való korrelációs tényező legnagyobbika 0,37 
volt, a második legnagyobbik 0,30, és az 54 SEV közül 49 
értéke kisebb mint 0,23. Az S értékét 0,28 nagyságúnak 
vettük, mivel az ennél jóval erősebb r -  Skorreláció való
színűtlennek tűnik, és a tökéletest megközelítő korrelá
ció, ami ahhoz szükséges, hogy diszkrepanciánkat lénye
gesen csökkentse, nagyon hihetetlennek tűnik.

Szocioökonómiai osztályozás

Annak eldöntésére, hogy egy partikuláris szocioöko
nómiai változó fontos zavaró tényezőt képez-e, adata
inkat ennek alapján részhalmazokba sztratifikáljuk (réte- 
gezzük, besoroljuk), és minden egyes részhalmazt külön 
analizálunk.

Az adatokat öt kvintilisbe sztratifikáltuk az 1601/5 = 
320 járásból, egymás után, az 54 szocioökonómiai faktor 
mindegyike alapján. Ez 540 részhalmazt adott (amely 
mindkét nemet magában foglalta), és mind az 540 rész
halmazra a B értéket negatívnak találtuk. Ilyenformán a b 
és d ábrán negatív meredekség található, ha csak a leg
inkább városiasodott járásokat vesszük figyelembe, vagy

ha csak a legfalusiasabb jellegűeket, ha csak a leggazda
gabbakat vagy csak a legszegényebbeket vesszük figye
lembe; vagy ha azokat a legjobb orvosi ellátással vagy a 
leggyengébb orvosi ellátással vesszük figyelembe stb. Az 
eredmények -5 ,7-től -7 ,7-ig terjednek a férfiak esetében 
és -7,3 és -8,3 között a nők esetében, ami elfogadhatóan 
közel esik a teljes adatkészletből kapott -7,3 és -8,3 érté
keinkhez. Arra következtetünk, hogy a szocioökonómiai 
faktorok keveset tehetnek diszkrepanciánk magyarázata 
érdekében.

Előbbi úgyszintén kizárja azokat a tényezőket, ame
lyek erősen korrelálnak a szocioökonómiai faktorokkal. 
Például, a levegő szennyezettsége ezért nem képezhet 
fontos keverési (zavaró) tényezőt.

Földrajzi helyzet

Közismert, hogy a radon-szintek erősen korrelálnak a 
földrajzi fekvéssel [1, 51, ami azt sugallja, ez utóbbit meg
vizsgáljuk. Ezzel mi a sztratifikációs módszerünkkel fog
lalkoztunk.

A Népszámlálási Hivatal a lakosságot 4 régióra osztja, 
melyek mindegyike 2 vagy 3 osztályt tartalmaz. A régiók 
szerinti sztratifikálás és a B értékek átlagolása a négy ré
tegben B = -6,1 (férfiak) és -8,0 (nők) értéket ad, ami 
elfogadhatóan közel esik a mi sztratifikálás nélkül kapott 
értékeinkhez: -7,3, illetve -8,3- Mindamellett a 9 osztály
ra történő sztratifikáció átlagosan -4,4 (férfiak) és -6,6 
(nők) B értéket ad, ami a diszkrepanciánkban lényeges 
csökkenést jelent. Ez azt sugallja, hogy a geográfia alap
ján végzett finomabb sztratifikáció segíthet megmagya
rázni a diszkrepanciánkat.

A finomabb sztratifikáció könnyen hozzáférhető az 
egyes államok révén. 34 állam van, amelyekből nem ke
vesebb mint 20 járásra vonatkozó adatokkal rendel
kezünk. Ezek mindegyikéből a külön-külön elvégzett 
analízisek alapján a B értékek: -6,1 (férfiak) és -7,2 
(nők). Ez utóbbiak diszkrepanciánkat 8 %-kal, illetve 
7 %-kal csökkentik. Az a konklúziónk, hogy a földrajzi 

helyzet befolyása viszonylag keveset tesz 
diszkrepanciánk csökkentéséért.

Magasság és időjárás

A potenciális zavaró tényezők másik típu
sát képezik a barometrikus nyomás (amelyet 
a magasság határoz meg) és az időjárás. Az 
ezekre vonatkozó adatok csak az államok 
révén szerezhetők be.

Ha az államokra vonatkozó adatokat ha
sonló módon kezeljük, mint ahogy ezt a járá
sok esetében tettük, akkor csupán 46 adat
ponttal rendelkezünk az 1601-gyel szemben, 
de egy analóg módon végzendő analízis vég
rehajtható. Ez utóbbi B = -13,0 + 2,3 (férfiak) 
és B = —14,4±2,7 (nők) értékeket ad -  szem
ben az elméleti B = = +8,3 értékkel, ami sta
tisztikailag robusztus diszkrepancia.
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A tengerszint fölötti magasságot (méterekben) vesszük 
figyelembe, az átlagos téli hőmérsékletet, az átlagos nyári 
hőmérsékletet, az éves csapadékot milliméterekben, a 
napokat/éveket, amikor a csapadék mérhető, az átlagos 
szélsebességet és a napsütéses időszak tartamát százalék
ban. Ezek alapján sorban sztratifikáljuk az adatokat 15-16 
államot kitevő három részhalmazra és analizálunk min
den részhalmazt a B meghatározásához. Ez összesen 42 
(mindkét nemet magában foglaló) analízist adott, és 
mind a 42 B értéket negatívnak találtuk. A B értékek 
három rétegenkénti átlagolása a hét változónkra a 
-9,0+15,5 (férfiak), illetve a -11,8±15,6 (nők) tartomá
nyokat adta. Egyetlen esetben sincs sztratifikálás nélkül 
az adott változóra eltérés a nőkre és férfiakra azonos 
irányban, és egyetlen esetben sem haladja meg az átlagos 
eltérés mindkét nemre a 0,6 standard eltérés értéket. 
Nagy negatív B értékeket találunk, ha csak alacsonyan 
vagy csak magasan fekvő államokat veszünk figyelembe, 
ha csak meleg vagy csak hideg államokat veszünk figye
lembe, ha csak csapadékos vagy csak száraz államokat 
veszünk figyelembe stb. Ugyancsak ezt találjuk, ha csak 
ezen tulajdonságok átlagértékeivel rendelkező államokat 
veszünk figyelembe. Ennélfogva ezek a tulajdonságok 
nem okozhatják a diszkrepanciánkat.

Felismert r -  S korreláció

A radon-szinteknek a házak jellemzőivel, helyével és a 
szocioökonómiai tényezőkkel való korrelációjával kapcso
latban végzett extenzív tanulmányainkban [5] két helyzettel 
találkoztunk, amelyek az r -  S korrelációihoz vezethetnek:

(1) a városi házak radon-szintjei átlagosan 25 %-kal 
alacsonyabbak mint a falusiaké, és a városiak 20 %-kal 
gyakrabban dohányoznak, amit ez a tüdőrák városi-falu
si arányszámának különbségéből következtethető;

(2) a dohányzók házainak átlagos radon-szintjei 10 %- 
kai alacsonyabbak mint a nemdohányzóké. Ezekre az 
effektusokra részletes számításokat végeztünk, és úgy 
találtuk, hogy az előbbi a diszkrepanciánknak csupán 
3 %-ára ad magyarázatot.

Ezek a korrelációk tipikusak az r-rel való legerősebb 
korrelációra, ami észszerűen elvárható. Ezért rendkívül 
valószínűtlennek tűnik, hogy ezek fel nem ismert zavaró 
tényezőt képeznének, a diszkrepanciánk magyarázatá
hoz szükséges sokkalta erősebb korrelációval.

Fel nem ismert zavaró tényezők

Valamennyi számításunk eddig a pontig -  beleértve a 
dohányzókra elvégzett korrekciót -  a BEIR-IV elmélet [2] 
felhasználásával történt. Kimutattuk azonban, hogy disz
krepanciánk közel azonos nagyságú lenne bármely más, 
bányászokról kapott adatokra alapozott m -  r -  S'össze
függés esetében is.

Logikailag lehetséges, hogy van néhány fel nem ismert 
zavaró tényező, amely a diszkrepanciánkat okozza. Alig
ha akad azonban olyan epidemiológiai tanulmány, amely 
magában foglalja a zavaró tényezők olyan szigorú vizsgá

latát, mint a miénk. Tekintsünk egy olyan zavaró ténye
zőt, amely a diszkrepanciánk magyarázatához szükséges:

(1) nagyon erős korrelációban kell lennie a tüdőrákkal 
-  legalább a dohányzáséval összehasonlíthatóval -, s még 
mindig nem lett felismerve;

(2) nagyon erős negatív korrelációban kell lennie a 
radon-szintekkel;

(3) nem korrelálhat erősen szocioökonómiai változó
ink egyikével sem, sem a nyomással, hőmérséklettel, 
vagy egyéb időjárási változókkal;

(4) hatásosnak kell lennie a földrajzi térségek döntő 
többségében.

Az (1) követelmény azt jelenti, hogy azonkívül, hogy 
tüdőrákot okoz, és mindeddig nem lett felismerve, nagy
ságrendekkel növelni kell a jelentőségét már e század 
korai szakaszától, és ennek sokkalta inkább a férfiakra 
kellett hatnia, semmint a nőkre egészen a század közepé
ig, a különbség legutóbbi években bekövetkezett meg
szűnésével. A (2) követelmény teljesülése szintén nehéz, 
mivel a radon és a többi tényező korrelációját extenzíven 
tanulmányozták. Ezek a korrelációk csaknem mind gyen
gék; továbbá, a radon-szinteket befolyásoló tényezőket 
már eddig is jól felfogták. A (3) és (4) követelmény továb
bi szigorú korlátozásokat vet fel, megvonva csaknem min
den lehetőségét annak, hogy a feltételezett zavaró változót 
figyelembe lehessen venni. Ezért az a véleményünk, hogy 
az olyan ismeretlen zavaró tényező létezése, amely mind
ezen követelményeket kielégíti, szinte hihetetlen, mind
azonáltal a javaslatokra rendkívül nyitottak vagyunk.

Következtetések: a növekvő radon-szint tüdőrákot 
csökkentő nemvárt hatására vonatkozó minden magyará
zatot megvizsgáltunk, amire gondolhattunk és amiket 
tanácsoltak nekünk. Szerintünk a leghihetőbb magyará
zat, hogy a „lineárisan növekvő-küszöb-nélküli” elmélet 
kudarcot vall az alacsony dózisok régióiban, ahol ennek 
vizsgálata korábban nem történt meg. Alacsony dózisok
nál tehát vaskosan túlbecsülték a rák kockázatát.
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Az ionizáló sugárzás terhelés legfőbb forrása a lakóhe
lyi radon a legtöbb országban, beleértve Svédországot. 
Országos mérési programok azt javasolják, hogy Svéd
országban az átlagos radon-koncentráció körülbelül 100 
Bq/m3 legyen, egy olyan szint, mely magasabb más or
szágokénál. A jelenlegi szabvány Svédországban az új 
házakra 200 Bq/m3, a meglévőkre pedig 400 Bq/m3 be
avatkozási szintet ír elő. A radon-bomlásterméknek erő
sen kitett föld alatt dolgozó bányászoknál nagyobb a 
tüdőrák-kockázat. Állatkísérletek igazolták, hogy a radon 
belélegzése megnöveli a tüdőrák kockázatát. A bányá
szok helyi radon-adataiból nehéz kvantitatív kockázat- 
becslést végezni. A lakóhelyi terhelés tüdőrák kockázatát 
különböző epidemiológiai vizsgálatokban tanulmányoz
ták ökológiai csoport és előfordulás-kontroli modelleket 
alkalmazva. Némely tanulmány pozitív összefüggést ta
lált, míg a többi nem. Nincs konzisztens modell a tüdőrá
kot illetően a radon-terhelés és a dohányzás közötti köl
csönhatásban. A jelen vizsgálat elsődleges célja az volt, 
hogy csökkentsék a bizonytalanságot a lakóhelyi radon
terhelés kockázatbecslésében.

A vizsgálat kiindulási alapja magába foglalta az 
összes olyan alanyt 35-től 74 éves korig, akik Svédor
szágban a 109 járás egyikében laktak 1980. január el
sejétől 1984. december 31-ig, és akik Svédországban él
tek 1947. január 1-én. A járások közül ötvenhatot vá
lasztottak ki, mivel a korábbi mérések, geológiai infor
mációk és az építőanyagként használt uránban gazdag 
alumittartalmú agyagpalabetonra vonatkozó adatok sze
rint ezek voltak a lakásokban mért radon nagy kockáza
tú területei. A kiindulási anyagban kiválasztottuk az 
összes tüdőrákos női vizsgálati alanyt és véletlenszerű
en a tüdőrákos férfiak körülbelül 40 %-át. Ekkor 586 női 
és 774 férfi vizsgált esetünk volt. A megbetegedéseknek 
több mint fele a 65-75 évesek korcsoportjában történt. 
A diagnózis a rendelkezésre álló 84 %-ban szövettani, 
15 %-ban citológiai leleteken, 1 %-ban pedig egyéb in
formációkon alapult. A vizsgálat összehasonlítási alapját 
a svéd statisztika lakossági névjegyzékéből kiválasztott 
két kontrollcsoport képezte. Az első csoport a kornak 
és a lakóhelyen eltöltött naptári éveknek megfeleltetett 
gyakoriság volt. A Svédországba 1947. január elseje 
után bevándorlókat kizárták mind a kontrollcsoportból 
mind a tüdőrákos esetek közül. A második kontrollcso
portot ugyanolyan kritériumok alapján választották ki, 
mint az elsőt, és ezen felül az életkor-eloszláshoz egy

Előadás az egri konferencián.

meghatározó társadalmi státust is rendeltek, hogy a ra
don-terheléssel kapcsolatos információszerzésben csök
kentsék a más tényezők által okozott lehetséges torzí
tást. Azokat a vizsgálati alanyokat, akik a dohányzással 
kapcsolatos okok miatt halhattak meg, kizártuk a máso
dik csoportból, hogy elkerüljük a dohányosok túlrepre- 
zentálását. A két kontrollcsoport összesen 1380 nőből 
és 1467 férfiból állt.

A vizsgálati alanyok dohányzási szokásával, házastár- 
saikkal, szüleikkel és az életük során betöltött munka
helyekkel kapcsolatos információhoz, ezenkívül ahhoz 
az információhoz, hogy a vizsgálati alanyok nyitott ab
laknál szoktak-e aludni, az alanyokhoz vagy legköze
lebbi hozzátartozójukhoz intézett kérdőívek alapján ju-
Tipikus radon-források. Természetesen az egymáshoz képesti arány a 
földrajzi helyzet, éghajlati tényezők stb. változhat.

re la tív  fo n to s sá g

Különböző építőanyagok becsült radon-kibocsátása.

ra d o n -k ib o c sá tá s  relatív  é r té k e
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1. táblázat

Radon-terhelés (Bq/m 3) időbeli középértéke

<50 50-80 80-140 140-400 >400

Relatív
kockázat KI' Relatív

kockázat KI* Relatív
kockázat KI* Relatív

kockázat KI* Relatív
kockázat KI*

1 - 1,1 0 \o 1 1,0 0,8-1,3 1,3 1,1-1,6 1,8 1,1-2,9

95 %-os konfidenciaintervallumok (korhoz, dohányzási státuszhoz és az urbanizációhoz igazítva)

2. táblázat

Radon-terhelés (Bq/m 3) időbeli középértéke

Nyitott ablaknál alszik
á 50 50-80 80-140 140-400 >400

Relatív
kockázat KI* Relatív

kockázat KI* Relatív
kockázat KI* Relatív

kockázat KI* Relatív
kockázat KI*

Nem vagy nem ismert 1 - 1,2 0,9-1,5 1,2 1,0-1,6 1,5 1,1-1,9 2,6 1,5-4,4

Igen 1,2 0,9-1,6 0,9 0,6-1,8 0,8 0,6-1,1 1,1 0,7-1,7 0,8 0,3-2,1

* 95 %-os konfidenciaintervallumok (korhoz, dohányzási státuszhoz és az urbanizációhoz igazítva)

tottunk hozzá. A vizsgálati és kontrollcsoportok kérdő
íveire a válaszadás mértéke rendre 82, 84 és 80 % volt. 
Összesen 13982 lakóhelyi periódust azonosítottak. A 
radon-szinteket 8992 otthonban mérték. Ez a címeknek 
körülbelül 72 %-a, hasonló a vizsgált esetekhez és kont
roliokéhoz. Az elmaradt mérések legfőbb oka az volt, 
hogy a ház már nem létezett (körülbelül 11 %), a házat 
csak nyáron használták (5 %), 4 %-ban pedig a lakók 
vagy tulajdonosok nem engedélyezték a mérést. A ra
don-szintek log-normál eloszlást követnek, rendre 60,5 
és 106,5 Bq/m3 geometriai és aritmetikai középértékek
kel. A radon-szintekhez tartozó kvartiliseknek 30, 57 és 
116,5 Bq/m3 volt a metszéspontjuk. Az átlag és középér
ték nem különbözik jelentősen az országos átlagtól. A 
radon-terhelésre vonatkozó folyamatos változóval leír
ható trend elemzését a relatív kockázat lineáris modell
jére alapoztuk.

Az 1. táblázat a tüdőrák relatív kockázatát mutatja a 
lakóhelyi radon-terhelés becsült szintjének függvényében.

A relatív kockázatnövekedés, amikor a vizsgálati ala
nyok nyitott ablaknál való alvása kizáró eset volt, 0,18-at 
mutatott 100 Bq/m3-enként. A becsült radon-terhelés és a 
dohányzás közötti kölcsönhatás túlnőtt egy additív hatá
son, amikor mind a radont, mind a dohányzást folyama
tos változóként (p  = 0,02) alkalmazták. Korlátozott szám
ban rendelkeztünk nemdohányzókkal (178), náluk a tü
dőrák-effektus növekedése nem volt annyira szignifi
káns, mindazonáltal, a magas terhelési kategóriákban a 
relatív kockázat náluk is enyhe növekedési trendet muta
tott. A 200 Bq/m3 feletti besugárzással terhelt nemdo
hányzókra vonatkozó relatív kockázat 1,2 volt (konfiden
ciahatárok 0,4-3,1). A jelenleg napi 10-nél több cigarettát 
szívó dohányosok esetén a megfelelő érték a következő 
volt: 32,5 (10,3-102).

Eredményeink azt mutatják, hogy a lakóhelyi radon
terhelés a tüdőrák egyik jelentős kockázati tényezője az 
egész lakosságra nézve. Az eredmények jóval nagyobb 
relatív kockázatot határoztak meg ugyanabban a tarto

mányban, mint amennyi a radon-bomlástermék sugárzá
sának kitett bányászoké. A lakóhelyi radon és a dohány
zás kölcsönhatása a tüdőrák esetében túlnőtt az additivi- 
táson és jobban összeegyeztethető volt egy multiplikativ 
hatással. Ez azt jelenti, hogy a lakosság körében a tüdő
rákhoz kapcsolódó radon-kockázat erősen függ a do
hányzás mértékétől. Ennek a fordítottja is igaz: a rákbe
tegségekhez kapcsolódó dohányzási kockázat függ a la
kosság radon-terhelésétől. Felhasználva kockázatbecslési 
tanulmányunk eredményeit és a svéd összlakosság do
hányzási szokásait, a kockázatbecslést a teljes vizsgálati 
anyagra alkalmazva kilenc százalék kockázattöbbletet 
hoz ki, (illetve tizenhat százalékot, ha kizárjuk azokat, 
akik nyitott ablaknál alszanak). Ezzel jobb becslést nye
rünk az egységnyi sugárterhelésre eső valós kockázatra. 
Tizenöt százalék többlet 400 tüdőrák esetnek felel meg 
évente, ami Svédországban a radonnak tulajdonítható. 
Többségük olyan radon-terhelés következménye, amely 
a jelenlegi svéd szabványoknál alacsonyabb.

A dohányzók tüdőrákos haláleseteinek aránya a nemdohányzókhoz vi- 
szonyítva.

c ig a re tta  n ap o n k é n t
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A FIZIKA TANÍTÁSA
Rovatvezető: Gecső Ervin

Országos Közoktatási Intézet

TASTRAK™ SZILÁRD NUKLEÁRIS NYOMDETEKTOR,
MINT A RADIOAKTIVITÁS TANÍTÁSÁNAK ESZKÖZE

A.N. Ross, J.D.C. Brown, 
G.C. Camplin, D.l. Henshaw 

Bristoli Egyetem

Itt elmondjuk a TASTRAK szilárd állapotú nukleáris 
nyomdetektorok használatát és történetét, valamint an
nak Anglia iskoláiban történő felhasználását a radioakti
vitás tanításában. A TASTRAK egy átlátszó polikarbonát 
hőkezelt műanyag, amely kémiai és fizikai összetételé
ből adódóan képes a-részecskék jelzésére. Amikor egy 
a-részecske behatol a műanyag felületbe, molekuláris 
szinten egy szűk csatornában intenzív ionizációs káro
sodást hoz létre. Bár egy a-részecske beavatkozása a 
kötés szétszakítását okozza, ez szemmel nem látható. 
Láthatóvá csupán lúgos előhívás, polimérkémiai mara
tás után válik. A műanyag eróziója a lúg vizes oldatának 
hatására következik be a polimér felületén. A sugárzás 
által roncsolt felületeken a kémiai erózió magasabb fo
kon megy végbe, így az a-részecske által megtett út elő- 
hívhatóvá válik (1. ábra).

A 2. ábra a-részecskék pályáinak képét mutatja 
95 °C-os 6,25M NaOH-ban való egyórás maratás után. A 
pálya struktúrájának és a maratás feltételeinek ismereté
ben meghatározható az a-részecske energiája is, így 
spektroszkopikus információt kaphatunk. Az 1980-as 
évek eleje óta a TASTRAK-ot környezeti és biológiai ra
dioaktivitás tanulmányozására használták. Ezen anyagot 
főként a radon (222Rn) és annak radioaktív származékai
nak mérésében alkalmazzák.

Az egyik szerző (D.l. Henshaw) felismerte a TASTRAK 
felhasználásának nagy lehetőségét az iskolákban történő 
radioaktivitás-oktatás számára. Az eszköz legnagyobb 
előnye az, hogy az iskolásgyerekek olyan kísérleteket 
tudnak elvégezni, melyek magukban foglalják a termé
szetes a-sugárzással kapcsolatos megfigyeléseket is, anél
kül, hogy mesterséges radioaktív forrás potenciális veszé
lyének tennék ki magukat. G.C. Camplinnal egyetértés
ben az ötletet először 1982-ben Bristolban a Portway- 
iskolában vezették be. A kezdeti kísérletek kizárólag a 
radon által kibocsátott a-pályák számlálására irányultak. 
A Portway-iskola fizika-kísérleteinek bevezetése óta a 
TASTRAK oktatási segédletként széles körben elterjedt. 
Időközben ez az oktatási módszer alkalmazása akkorára 
nőtt, hogy jelenleg már egy 20 oldalas oktatási anyag áll 
rendelkezésre tele a kísérletekre vonatkozó megjegyzé
sekkel, ajánlásokkal, külön az általános és külön a kö
zépiskolák részére.

Előadás az egri konferencián. Ezt a nyomdetektort alkalmazza az is
kolák szervezett radonfelmérő hálózata hazánkban is.

TASTRAK az oktatásban

A tanulók által elvégzett alapkísérletek a detektorok 
természetes a-részecskékkel történő expozícióját és az azt 
követő maratást foglalja magába. A gyerekeknek meg kell 
számolniuk a rögzített nyomok számát. A TASTRAK azon
ban túlnőtt az oktatási felhasználhatóság ezen szintjén, le
fedi az általános és a középiskolás tanterv számos más te
rületét is. Az angol természettudományos tantervben vég
zett TASTRAK-kísérletek felhasználási lehetőségei:

Fizika: A TASTRAK-kísérletek megkönnyítik a radio
aktív bomlási sorozatok, a természetes és az ember által 
előidézett radioaktivitás bemutatását, valamint a radioak
tív sugárzások közötti különbségek tanítását. A pálya 
műanyagban való regisztrálása és az a-részecskék külön
böző anyagokba történő behatolásának mérése példa 
lehet a szilárd anyagok, folyadékok és gázok tulajdonsá
gainak szemléltetésére is.

Matematika: Az iskolai radon a-aktivitás-mérés ered
ményeinek feldolgozásán keresztül a gyerekek gyakorlati 
és tanulmányi tapasztalatot szereznek az adatszerzésben 
és annak feldolgozásában. A maratási kúp geometriájá
nak tanulmányozása is hasznos téma lehet a középisko
lás tanulók számára.

Környezettudomány: A TASTRAK-ot az iskolák sikere
sen tudták felhasználni a radon-gáz detektálására a leve
gőben, talajban és vízben. Hasonlóképpen lehetett fel
használni az anyagok a-aktivitásának mérésére, valamint 
a radon-szint évszakfüggőségének vizsgálatára is. A leve
gő gázösszetétele és a levegőszennyezés témák ezen 
anyagban a későbbiekben fognak szerepelni.

1. ábra. Az a-nyomkövető detektor működési elve.
A: a-részecskék ütköznek a műanyaggal és behatolnak.
B: mikroszkopikusan kicsi sérülési nyomokat hagynak pályájuk mentén. 
C: a műanyagot lúggal maratják, a nyomok helyén, a felszakított köté
sek miatt, intenzívebb a maródás.
D: a keletkezett gödrök már láthatók, megszámlálhatok.
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2. ábra. 252Cf bomlásából származó 5,3 MeV-es a-nyomok megjelenítése a 
TASTRAK-műanyagban -  maratási idő 1 óra 98 °C-on 6.25M NaOH oldat
ban. A kép jobb felső sarkában lévő nagy köralakú folt a maghasadásból 
származó -  sokszorosan töltött, nagytömegű -  részecske pályáját mutatja.

Földrajz: A tanulóknak számos alkalommal volt mód
juk a talaj és egyéb geológiai formációk a-sugárzásának 
mérésére. Az ilyen tanulmányok megismertetnek a helyi 
földrajzzal, különösen a gránitvidékkel és az uránkutatás 
lehetőségeivel.

Embertan: A radon egészségre gyakorolt hatását, a 
testben való eloszlását, a légzést, a cirkulációt, a sejt ká
rosodást lehet megismertetni a tanulókkal.

Szociológia: A radon lakóházakban való akkumuláló- 
dása felveti a lakóházakkal kapcsolatos szabályozások, a 
radon beépülése elleni védekezés és a radon-gázhoz 
kapcsolódó törvényalkotás kérdéseit.

A TASTRAK első oktatási felhasználása 1982-ben volt. 
Egy Bristol környéki általános és egy középiskola tanulói 
mérték meg otthonuk falának és kertjük talajának «-akti
vitását. A tanulók egyszerű mikroszkópot használtak az 
a-részecskék pályáinak számlálására és regisztrálására. 
Később két különböző vízgyűjtő területről kapott aktivi
tás eredményeket tudták összehasonlítani.

a-radioaktivitás mérése

A korábbi sikeres kísérletek, és a más iskolákban pár
huzamosan elvégzett munkák nyomán, melyen nagyszá
mú iskola vett részt, elkészült az országos felmérés is.

1987-ben az Angol Fizikai Társulat (Institute of Phys
ics, London) szponzorált egy országos TASTRAK-progra- 
mot, melynek célja a teljeskörű a- és radon-gáz aktivitás 
meghatározása volt a talajban. E teszt célja -  melyben 146 
középiskola vett részt -  az volt, hogy földrajzi adatokat 
nyerjenek a talaj radon a-aktivitásról, és ami még fonto
sabb, országosan koordinálni a radioaktivitás tanítását. 
Az adatok ellenőrzésének javítása érdekében egy „csi
náld magad” radon-detektort fejlesztettek ki, melyet a 
radon-gáz diffúziós karakterisztikájának felvételére hasz
náltak. Az eszköz elkészítéséhez műanyag joghurtos do
bozt használtak, melynek belsejébe a tanulók TASTRAK 
lapocskát illesztettek, és a doboz nyitott száját fóliával 
zárták le. Ez a fólia védi a műanyagot a levegőben szálló 
radon-származékok közvetlen besugárzásától, de elég 
vékony, körülbelül 20 pm, hogy lehetővé tegye a radon 
pohárba való diffúzióját annak felezési ideje alatt. A de

tektor belsejében a műanyag a bediffundált radontól és 
annak származékaitól származó a-besugárzásnak van 
kitéve. Az exponálást követően a detektorokat egy tömí- 
tett fém radon-szigetelő csomagba helyezték és vissza
küldték Bristolba. Ezen tesztek eredményeit a Portway- 
iskola tanulói gyűjtöttek össze.

A talaj aktivitását nagyrészt az egyszerű a-részecskék, 
a radon és annak leányelemei okozták, de megfigyelhe
tők voltak a természetes urán- és a tórium-szemcsék 
bomlásai is. Feljegyezték a radon különböző földrajzi 
területekről származó aktivitását és a talaj a-aktivitását. 
Húsz iskola küldött vissza olyan műanyagot, melyen a 
radon aktivitása meghaladta a 300 Rq/W-t.

A program sikerén felbuzdulva a következő évben 
elindítottak egy újabbat, melyben 750 középiskola vett 
részt. A Portway-iskola két tanulója, Zoe Simmons és 
Sara Lock sajátkezűleg mérték és számolták meg egy 
mikroszkóp segítségével, a visszaküldött detektorokat, 
ezek alapján pontosabban felmérték a radon földrajzi 
eloszlását.

Napjainkban a technikát továbbfejlesztették. A maratá
si időt 1 óráról 4 órára növelték 98 °C-on. A megnövelt 
idő révén a keletkezett pályák szabad szemmel is látható
vá váltak. A műanyag detektorok dia-, illetve írásvetítővel 
történő kivetítése révén a rögzített nyomok könnyebben 
megszámolhatok. Az ezt követő kalibrációs teszt ismert 
laboratóriumi radon-kamrában a tanulók számára lehető
vé tette a saját nyom/cm2 dimenzió átváltását egy jobban 
használható Bq/kg mértékegységre a talajmintáknál, és 
Bq/m3-re a levegő radon-tartalmának meghatározásánál.

1989-ben néhány 7 és 11 év közötti somersti általános 
iskolás saját otthonában elvégezte a TASTRAK radon-tesz
tet. Egyik radon-mérés 98 Bq/m1 radon-koncentrációt 
adott, a legmagasabb mért érték 1079 Bq/m3, Anglia átlaga 
20 Bq/m3 volt. A tanulók otthonában végzett mérések

3 ábra. A csapvízben lévő radon-koncentráció földrajzi eloszlása az 
1991-es országos iskolai felmérés alapján.

Írország

B 0-1 Bq/l

@  1-2  Bq/1
■  2—4 Bq/l

■  4 -8  Bq/l 
K  >8 Bq/l 

f~ i nem mért

Hg országos átlag 
3,11 Bq/l
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15 %-a meghaladta a 200 Bq/m3 értéket, az angol Nemzeti 
Sugárvédelmi Hivatal által elfogadott beavatkozási szintet. 
Ez a program bemutatta, hogy a TASTRAK nem csupán a 
sikeres oktatás eszköze, hanem a gyerekek segítségével 
kapott adatok jelentősen hozzájárulnak a tudományhoz is. 
Az iskolai gyakorlatok során számos, korábban nem de
tektált „forró pontot” fedeztek fel -  különösen forró folto
kat találtak Banburyben, Shropshire-ben, The Black Coun- 
tryban és Leicestershire/Northants határában.

A következő nagy radon-mérést 1990-ben végezték az 
észak-nyugat angliai Cumbria megyében, ahol 56 általá
nos iskola 3250 tanulója mérte meg saját otthonának ra
don-szintjét. Az évszakonkénti mérések középértéke 30 
Bq/m3-es radon-koncentráció éves átlagot adtak, mind
össze 27 esetben jegyeztek 200 Bq/m3 szint feletti éves 
átlagot. Ebben az időben ez volt a legnagyobb sűrűséggel 
végrehajtott tesztsorozat Angliában.

A csapvíz radon-szint földrajzi eloszlásának felmérése 
és egy új iskolai kísérletsorozat biztosítása érdekében 
országos méretű tesztet szerveztünk 1991-ben. A „radon 
a vízben” detektor megalkotásához egy körülbelül 1 kg- 
os fém kávésdobozt használtunk, melybe a tanulók fél 
liter csapvizet töltöttek. A barkácsolt joghurt dobozos 
radon-érzékelőt a kávésdoboz fedele alá helyezték és 6 
napra bezárták, ezt követően a TASTRAK-műanyagot 
visszaküldték Bristolba. Az érzékelő óvatos kalibrálása 
különböző 226Ra-os koncentrációk esetén, átszámítási 
skála meghatározását tette lehetővé, melynek segítségé
vel a tanulók a kimaratott nyomok számát átkonvertálhat
ták 222Rn Bq/l-es koncentrációra.

Ebben az első országos „radon a csapvízben” felmérés
ben 504 iskola vett részt. Az eredményekkel kapcsolatos 
teljes információt Allen publikálta 1993-ban. A Rn-szintek 
túlnyomó többsége a 0-2 Bq/l-es intervallumba estek. A 
detektálási érzékenységet a be nem sugárzott detektorok
ból állapították meg, ami 0,6 Bq/1. Következésképpen a 
víz radon-koncentrációjának a szintje a legtöbb területen 
valószínűleg 1 Bq/1 alatt maradt (3- és 4. ábra). A víz ra
don-koncentrációja általánosságban az épületen belüli ra
don földrajzi eloszlását tükrözte. Az összes radon-ered
mény alacsony volt, alatta maradt az angol Nemzeti Sugár- 
védelmi Bizottság által javasolt 100 Bq/1 beavatkozási ha
tárnak. Nagyrészt alatta volt az Egyesült Államok Környe
zetvédelmi Bizottságának 11 Bq/1 ajánlott beavatkozási 
szintjének is.

4. ábra. Anglia 504 iskolája által mért csapvíz radon-koncentrációk 
eloszlása. Az 1991. évi „Radon a vízben” iskolai teszt eredményei.

5. ábra. A TASTRAK által detektált csernobili plutóniumból származó 
„forró" részecske ot-aktivitásának fotomikrográfja. Demonstrációs mű
anyagok, melyek többszáz hasonló objektumot tartalmaznak, rendelke
zésre állnak az angol iskolák számára, mint a TASTRAK oktatási cso
mag csernobili nukleáris balesethez kapcsolódó része.

Nemzetközi kapcsolatok

1991-ben a bristoli Portway középiskola felvette a 
kapcsolatot a 155. számú kijevi ukrán iskolával. A kap
csolatfelvételnek az volt a célja, hogy a két ország gyere
kei párhuzamosan futtassák a TASTRAK-kísérleteket, 
majd a kísérletek eredményeit közösen beszéljék meg. A 
Kijevben mért átlagos radon-szint 23 Bq/m3 volt a Port
way környékén mért 46 Bq/m3-értékkel szemben.

A sikeres program nyomán ezen beszámoló három 
szerzője egy teljesen új oktatási csomagot készített, mely 
a nukleáris energia keletkezésén, a csernobili baleset 
hatásain alapul. 1993 július és szeptember hónapjaiban 
talajmintákat gyűjtöttek Ukrajna érintett területeiről, a 
későbbi TASTRAK-besugárzások számos anyagmintánál a 
plutónium „forró” részecskéi által kibocsátott a-sugárzás 
detektálásához vezettek. A 5. ábra egy ilyen nyom foto- 
mikrográfját mutatja. Remélhetőleg 1994 őszéig az ilyen 
jellegű forró részecskék oktatásához elegendő lesz csu
pán a demonstrációs detektor és a tanári közlés. Ezek 
segíthetnek az „A” szintű fizikai oktatásban.

A fenti feladatok bemutatták a TASTRAK, mint rugal
mas, biztonságos és egyszerű eszköz használatát a radio
aktivitás iskolai tanításában. A TASTRAK fontos oktatási 
segédletnek bizonyult az elmúlt 12 évben. A  TASTRAK- 
kal dolgozó tanulók értékes információkat szerezhettek 
be a radon-szint földrajzi eloszlásáról Angliában.

Szeretnénk megköszönni az Angol Fizikai Társulat 
munkatársának, Brian Davisnek az értékes személyes se
gítségét, melyet a program során nyújtott. Külön szeret
nénk megköszönni az Angol Fizikai Társulat anyagi tá
mogatását, ami nélkül ez az országos felmérés nem jöhe
tett volna létre. Végül szeretnénk köszönetét mondani az 
A.E.A. Technology oktatási csoportjához tartozó Harwell 
úrnak, aki jelentős anyagi támogatást nyújtott az iskolai 
program folyamatos koordinálásához.

A TASTRAK-kal kapcsolatos információkat az alábbi 
címről lehet beszerezni: Track Analysis System Ltd, HH 
Wills Physics Laboratory, Tyndall Avenue, Bristol, BS8 
1TL, UK. A TASTRAK oktatásával és az iskolai felméréssel 
kapcsolatos kérdésekkel forduljanak Mrs. Jane Brown- 
hoz'a fenti címen.
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ESEMÉNYEK

KÖRNYEZETI SUGÁRVÉDELMI MÉRÉSEK ÖSSZEHANGOLÁSA 
KELET- ÉS NYUGAT-EURÓPÁBAN

. B.R. Orton, D.A. Vorsatz
Európai Közösség Műhelye, Budapest, 1994. augusztus Bmnei Egyetem, Anglia

Ennek az Európai Közösség által támogatott sikeres műhely-tanács
kozásnak az volt a célja, hogy összehozza a Cseh Köztársaság, Szlová
kia, Magyarország és Románia szakembereit angol, lengyel, német, 
svéd kutatókkal. Megbeszéléseikkel három nagy terület sugárvédelmi 
méréseit kívánták összehangolni. A lakossági sugárterhelés forrásait 
csak a laboratóriumok egybevágó méréseivel lehet ellenőrizni. A laká
sokban jelenlévő radon, tüdőrákot okozhat. A folyóvizekbe juttatott 
radioaktív hulladék, szennyezheti az ivóvizet (Budapest lakói például a 
Duna vizét fogyasztják). Az atomerőművek által kibocsátott légnemű 
szennyezés az élelmiszereken keresztül juthat a lakossághoz. Az együtt
működés elsődleges célja kideríteni, mi a teendő, azután módot találni 
a megvalósításra. Ilyen jellegű méréseket már a korábbi politikai hely
zetben is folytattak, az utóbbi évek európai változásai azonban jobban 
kedveztek a szabad információáramlásnak. (Csehszlovákiában például 
az előző rendszerben a mért radonkoncentráció-értékek titkosak vol
tak.) A kutatók érdeke, hogy meggyőzően igazolják munkájuk szoros 
kapcsolatát a lakosság szociális és gazdasági céljaival.

A radontól eredő kockázat
A kockázatot definiáló képlet a következő: R = W-K, ahol W  az 

esemény bekövetkezésének valószínűsége, K az esemény súlyossága. 
( W= 1 biztos eseményt, K = 1 halálos kimenetelű eseményt jelent.) Ala
csony kockázatnak tekinthetjük a 1CT6 értéket, ezt nevezhetjük mikrori- 
zikónak. Ahhoz, hogy általános képünk legyen az embereket érő ve
szélyekről, tudnunk kell, hogy egy mikrorizikó megfelel 65 km-nyi au- 
tóútnak, 2500 km repülésnek, vagy fél liter bor elfogyasztásának. 1 mSv 
sugárterhelés hatására kialakuló rák kockázata 50 mikrorizikó. Egyes 
lakóházakban a radonszint elérheti az 1000 Bq/m3-t is, ami már sok 
mSv/év terhelést jelent. Egy kiterjedt felmérés szerint a tüdőrák-megbe
tegedések közel 15 %-a (Magyarországon évi 400 eset) a lakások leve
gőjének radontartalma miatt következik be. Ez és hasonló kutatások 
vezettek a radonra vonatkozó, összehangolt beavatkozási szint megál
lapításához: Svédországban, Csehországban, Szlovákiában és Angliá
ban 200 Bq/m3, Németországban 250 Bq/m3. Magyarországon és Romá
niában nincs érvényben hasonló szabályozás. A mérési módszerek 
(nyomdetektor, szűrőmembrán, elektrét) és azok hitelesítése az egyes 
országokban eltérők. Meg kell említenünk, hogy Csehországban, Jachy- 
mov és Petrovive városában egyes házak radonszintje meghaladja a 
9000 Bq/m3-t. Innen származott a rádium, mellyel Marie Curie dolgo
zott, és amely végül halálát okozta.

Tóth Eszter Magyarországon, Mátraderecskén végzett méréseiről 
számok be. Itt találtak olyan lakóházakat, melyekben a radon-szint sok
szorosan meghaladta az 1000 Bq/mJ-t. A szerző munkája két szempont
ból is érdekes és tanulságos: 1. A nyomdetektoros vizsgálatok megvaló
sításában -  természettudományos képzésük keretében -  iskolás gyere
kek segédkeztek. 2. A diákok közreműködésével megismertették a 
helybéli lakosokat az ionizáló sugárzás egészségügyi hatásaival. Ké
sőbb a lakók maguk választhatták ki a lehetséges óvintézkedések közül 
a számukra legkedvezőbbet. Ross Nagy-Britannia iskoláiban folyó mun
kákról írt. Kiterjedt radonfelmérést hajtottak végre, néhány „kiemelkedő 
területet” is találtak, szintén szilárdtest-nyomdetektoros módszerrel. 
Közben a gyerekek megismerkedtek a radioaktivitással. Turlo (Lengyel- 
ország) és Sedin olyan kísérleti eszközöket ismertetett, melyek minden
napos használati tárgyak, mint radioaktív források segítségével mutatják 
be a radioaktivitás sajátosságait (világító számlapú óra stb.).

C/i/f mutatta be azt a programot, amelyet a brit kormány megbízásá
ból az NRPB (National Radiological Protection Board) hajtott végre. 
Nagyszabású munkájuk fő eszköze nyomdetektor és elektrét volt. Ered
ményeik szerint a radonszint közel 20000 házban haladja meg az angol 
intézkedési szintet, vagyis a 200 Bq/m3-t. Ezekben az esetekben azon
nali beavatkozást javasoltak, amely újabb méréseket, majd számos

Fordította Kasztovszky Zsolt.

egyéb átalakítást igényelt. A 600 Bq/m3 feletti házak esetében a leghaté
konyabb lépésnek egy radongyűjtő kút építése bizonyult. Az itt össze
gyűlő gáz kihajtható a szabadba, mielőtt a házba jutna. A különböző 
mentesítési módszerek hatékonysága és költségei azonban igen eltérő
ek, az eredményeket pedig újabb mérésekkel kell ellenőrizni.

A Magyarországon 1982-ben 150 házban végzett hivatalos radon mé
résről Niki István számolt be. Mind a lakótér, mind a külső légtér mérésé
re integráló típusú TL detektorokat (CaSOyTm) használtak. Eredményül 
a vizsgált 150 ház átlag-koncentrációjára 55 Bq/m3 adódott.

Vizek radioaktivitása
Az Angliában az 1950-es évek óta zajló természetes víz ellenőrzésről 

Neu’stead számolt be. Kimutatta, hogy a közvélemény nyomására 1985- 
ben megnövekedett a vizsgálatok száma. Részletesen leírta az ellenőrző 
rendszert, és megmutatta, hogy Anglia folyóinak ossz a- és ß-aktivitäsa 
minden esetben alatta maiad a WHO (World Health Organization -  
Egészségügyi Világszervezet) irányelve által megadott 0,1, illetve 1,0 Bq/1 
értéknek. Az egyetlen említésre méltó kivétel a csernobili baleset után 
mutatkozott, amikor 250 mBq/1137Cs-ot észleltek. Ez a lakosság 5 pSv-es 
többlet sugárterhelését okozta. Csernobilt követően hasonlóan kiugró 
növekedést mutattak a magyarországi és romániai dunavíz-mérések. Ez
zel ellentétben a Paksi Atomerőmű közelében vett dunavízben sohasem 
mértek semmilyen eltérést az igen alacsony átlagértékektől. A budapesti 
dunavíz-ellenőrzések jól mutatják a korábbi kísérleti atombomba-rob
bantásokból eredő ,37Cs és 90Sr kihullást, valamint a kórházi hulladékként 
a vízbe kerülő li5I és li*'l izotópot. Valamennyi mért érték igen alacsony 
volt, a legmagasabb koncentrációban (6 mBq/1) jódot találtak. A Duna 
vizét ezen kívül Pozsonyban is ellenőrzik, az ottani módszerek azonban 
még fejlesztésre szorulnak.

A csernobili baleset követése
Tatara ismertette a szlovákiai sugárvédelmi ellenőrző rendszert 

(SURMS), mely a Szlovák Köztársaság öt kutatóintézetét és szakértőit 
egyesíti. Hozzájuk tartozik a Megelőző és Gyógyító Orvostudományi In
tézet (IPCM), valamint a bohunicei és mohovcei atomerőművek kibo
csátást ellenőrző laboratóriumai. Ez az együttműködés biztosítja a min
dennapos sugárvédelmi méréseket egész Szlovákiában. Egy további 
program keretében Szlovákia 26 folyamatos megfigyelő állomással járul 
hozzá a német központú International Radiation Information System 
(IRIS) munkájához. A y-dózisteljesítmény folyamatos észlelése mellett 
az IRIS feladata még környezeti és élelmiszer-minták mérése. A Csehor
szágra is kiterjedő rendszert Bucina ismertette. A magyarországi adat
közlő rendszer rendelkezik mindazon alkotóelemekkel, mint az IRIS, 
de egyik részlege a lakossági dózisterhelés becslésével is foglalkozik. 
Ilyen jellegű becslések a csernobilihez hasonló esetleges nukleáris bal
eseteknél válnak jelentőssé. Mócsy becslése szerint a Csernobilből szár
mazó légnemű kibocsátás Cs-tartalma miatt Erdély területén a többletdó
zis 14 és 283 pGy között volt. Számos európai országra hullott radioaktív 
cézium, majd bekerült a táplálékláncba, többek között a tejtermékekbe. 
A kihullás elkerülte a déli félteke országait, például Venezuelát (Sajó- 
Bohus László beszámolója). Mégis az érzékeny gammaspektroszkópiás 
mérések kimutatták a 137Cs jelenlétét az ott forgalmazott tejporban is.

Szabályozás
Marshall felvázolta az angol Környezetvédelmi Minisztérium irányí

tása alatt működő ionizáló sugárzást ellenőrző szervezeteket. A brit. sza
bályozás számos olyan alapelvet tartalmaz, mely egy működőképes 
rendszer nélkülözhetetlen része. A gyakorlatban alkalmazott dóziskor
látokat egyeztetni kell az ICRP (International Commission on Radiologi
cal Protection) ajánlásaival. Az előírt szabályzóknak igazodni kell a tör
vényekhez és a gyakorlatban is betarthatóknak kell lenniök. Az ellenőr
zés rendszerének a felhasználók számára átláthatónak kell lennie. Annak 
biztosítására, hogy kirívó esetek ne történjenek, meg kell szabni az egyes 
kivételes anyagok és tevékenységek kategóriáit. Szlovákiában, Romániá-
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ban és Magyarországon az illetékes Egészségügyi (Népjóléti) Minisztériu
mok az ICRP ajánlásokhoz igazodnak, a részletes szabályozási rendszer 
azonban még kidolgozásra vár. Jelen együttműködés dokumentációja 
foglalkozik majd a bolgár megközelítéssel, ahol a radioaktivitásra vonat
kozó adatszerzés egy környezetvédelmi törvény hatáskörébe tartozik.

Környezetgazdálkodás
Szlávik (Budapest) úgy véli, a mesterséges radioaktivitás-kibocsátás 

és az atomenergia-felhasználás fő mozgatórugói gazdasági természetűek. 
Szerinte a sugárvédelemben nem alkalmazhatók a hagyományos piactör
vények, mivel azok csak rövid távon érvényesek. A radioaktív sugárzás 
hatásai távolabbra mutatnak, akár a hulladékkezelésre, akár a rákos 
megbetegedések lappangási idejére gondolunk. Ezeket a majdani kocká
zatnövelő hátrányokat kell összevetni a fosszilis tüzelőanyagok égetésé
ből eredő globális felmelegedés távlati problémájával. A fenntartható 
fejlődés megvalósítása érdekében az összes lehetséges energiaforrás 
gazdaságosságát mérlegelni kell. A haladás megőrzéséért a gazdasági és 
szociális terveket is hosszú távra kell készíteni. Kobjakov hangsúlyozta 
azt a dilemmát, mely Magyarországon a piacgazdaság fejlődésével jelent 
meg. A nyugati piacok és a nemzetközi kötelezettségek egyidejű kihívá
sai megkövetelik a természeti környezet megóvását. Magyarországon az 
embereknek csupán 10 %-a helyezi a környezetvédelmet a gazdasági fej
lődés elébe, míg az Európai Közösség országaiban ez az arány 21 %. 
Kimutatták, hogy a környezetvédelmi szakembereknek ugyanúgy piacra 
van szükségük tőke létrehozásához, mint az üzletembereknek. A társada
lom dönti majd el, melyik a fontosabb számára.

A magas vagy alacsony sugárzási szint megfelelő ellenőrzése embe
rek élete vagy halála felett dönthet. A rák okozta halál lehetősége, külö
nösen, ha gyerekekről van szó, elfogadhatatlan az emberek számára. 
Marin meghatározta az élet statisztikai értékét. Okfejtése szerint ha az 
emberek egy csoportja n Ft-ot költ arra, hogy halálozási esélyüket kis 
mértékben, mondjuk x '  értékkel csökkentse, akkor x  lélekszámú kö
zösségben évente 1 emberéletet mentenek meg. Ennek költsége pedig 
x -n  Ft lesz. Ezek szerint 1992-ben Angliában az élet statisztikai értéke 
2-3 millió font volt. A kockázat 100 mikrorizikóra történő csökkentése 
pedig 200-300 fontba került.

A lakosság bevonása
Marshall beszámolt egy selafieldi esetről (Cumbria, UK), amikor a 

helyi hulladékfeldolgozó mű (Thermal Oxide Reprocessing Plant) 
üzembe helyezését több konzultáció előzte meg. Nagy körültekintéssel
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Számomra, aki már 35 éve különböző földrészeken 
látok el felelősségteljes sugárvédelmi feladatokat, még 
mindig érthetetlen, hogy akár a sajtó -  és velük együtt 
sok politikus, valamint nem-műszaki szervezet -, akár a 
közvélemény hogyan tulajdoníthat ennyire különböző 
jelentőséget a lakossági sugárterhelés három fő forrásá
nak, nevezetesen:

-  A „természetes” sugárzásnak, amely függetlenül az 
emberi tevékenységtől, és igen nagy helyi ingadozásokkal 
ugyan, az elmúlt 50 évben a népesség kollektív dózisának 
75 %-át tette ki. (Például a környezeti radonkoncentráció- 
értékek az esetek egymilliomod részében okoznak egész
ségi károsodást. Komoly veszélyhelyzetben az igen magas 
radonszinten élő erős dohányosok vannak.)

A szerző engedélye alapján közöljük. Fordította Kasztovszky Zsolt.

értekeztek a lakossággal. Helyi találkozókat szerveztek és egyenként 
válaszoltak a tiltakozó levelekre. Persson a konkrét esetekről az általá
nos problémára tért: Hogyan magyarázzuk el az embereknek a radio
aktív sugárzás veszélyeit? Tanácsai szerint a lakossággal megértőén, 
egyenrangú félként kell bánni. Az egyes kockázatok mértékét a min
dennapi élet veszélyeit elemezve kell megvilágítani.

Hasonlítsuk össze a radioaktivitás és mondjuk a borfogyasztás, do
hányzás vagy utazás kockázatát, amint azt Marx György tette. Hogy ez a 
szemlélet mennyire sikeres, jól látszik a Csernobil utáni magyar példából. 
Itt, a felvilágosító munkának köszönhetően jóval alacsonyabb volt a mű
vi vetélések száma, mint a többi európai országban. Akárhogy is, a radio- 
fóbia nem elhanyagolható lelki tényező. Strugala szerint iskolás korban 
a szükséges ismeretek átadásával sikerrel léphetünk fel ellene.

Drottz-Sjöberg Svédországban és a Független Államok Közösségé
ben végzett vizsgálatokat a társadalmi kockázatmegítélés és radiofóbia 
területén. A FÁK lakossága, mely leginkább megszenvedte Csernobilt, 
volt a legbizalmatlanabb a tudományos szakértőkkel szemben. Minél 
kevésbé tájékozott valaki e téren, annál inkább túlbecsüli a sugárzás 
jelenlegi és jövőbeli veszélyeit.

A környezeti sugárvédelmi méréseknek fontos szerepe van Délke- 
let-Európa lakóinak egészségvédelmében. A tudósok jól képzett cso
portja áll készen a kutatások folytatására. A radonmérések összehango
lása folyamatban van. Kevésbé kielégítő az együttműködés a vízméré
sek terén. Ennek oka, hogy a méréstechnika és a szervezeti felépítés 
jelenleg fejlesztés alatt áll. Hasznos lenne egy Duna-vizsgáló csoport 
létrehozása, mivel a folyó létfontosságú a partmenti népek számára. 
Mindezek a szennyezettségmérések, valamint a lakások radonmentesí
tése gazdaságilag is indokolhatók a megóvott életek statisztikai értéké
vel. A közvélemény mai állásánál, mikor az új oktatási törekvések még 
nem éreztetik hatásukat, a legfőbb érv az élet statisztikai értéke lehet. 
Azt a kanyargó utat, ahogy az új szemlélet körvonalazódni kezd meta
forikusán Budapest körútnak nevezhetnénk. Felismerve és megértve a 
radioaktivitás veszélyeit, az emberek rábírhatják az egyes kormányokat 

f a tudományos kutatások anyagi támogatására. A tudósoknak a feltehe
tően megmentett életek számával kell igazolniuk munkájuk jogosultsá
gát. Ez visszahat majd a közvéleményre, biztosítva további támogatásu
kat. Miként a Nagykörút átvezet a városon, ez a kör is elvezethet az élet 
más területeire.

A műhelyt Brian Orton (Brunei Egyetem) és Marx György (Eötvös 
Egyetem) szervezte. A vendéglátó az ELTE Atomfizikai Tanszéke volt. 
Az előadások külön kötetben jelennek meg.

K. Becker
ISO/TC 85 „Nuclear Energy” 

c/o  DIN, Berlin, G erm any

-  A diagnosztikai és terápiás célú orvosi beavatkozá
soknak, melyek a sugárterhelés 24 %-át adják. Ez az ér
ték egyszerű eszközökkel jelentősen csökkenthető len
ne, anélkül, hogy a diagnózis és kezelés eredményei 
romlanának.

-  Az igen csekély „mesterséges” összetevőnek, mely 
járuléka kevesebb, mint 1 %. (Fő forrásai főként a korábbi 
kísérleti robbantások, a nukleáris fűtőanyagciklus, a cser
nobili erőműbaleset és radioaktivitás ipari alkalmazásai.)

Az emberek irreális viszonyát az őket érő sugárzáshoz, 
és ennek néhány következményét néhány példával 
szemléltetjük:

1. A nukleáris fűtőanyagciklusból származó, a Föld 
teljes népességét érő éves sugárterhelés (kollektív lekö
tött dózisegyenérték) kevesebb, mint 3000 Sv-fő. Ennek 
nagyjából 40-szerese, azaz 110000 Sv-fő a széntüzelésű

AZ EMBEREK VISZONYA A TERMÉSZETES, 
ORVOSI ÉS »MESTERSÉGES« SUGÁRTERHELÉSHEZ
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erőművek számlájára írható, 300000 Sv-fő (azaz száz
szoros érték) pedig a műtrágyagyártás következménye. 
Ezek az adatok világviszonylatban érvényesek. A világ 
foszfátfeldolgozó ipara a csernobili baleset óta a Cser- 
nobilban 1986-ban kibocsátott radioaktivitás négyszere
sét termelte.

2. Számos természetes és mesterséges eredetű nem- 
radioaktív vegyület a táplálkozásban betöltött szerepe 
szerint IO4 -  10,0-szer olyan mérgező, mint a „szupermé
reg” plutónium. A sajtó és a politikusok gyakran a Föld 
legveszélyesebb anyagaként emlegetik a plutóniumot. 
Valójában a perfluor-butén (mely a teflon elégetésekor 
keletkezik), a növényekből származó ricin, valamint kí
gyók, halak mérge, továbbá egyes baktériumok félhalá
los adagja sokkal kisebb, mint a plutóniumé. A plutóni
um oly gyakran emlegetett hosszú felezési ideje pedig 
még mindig sokkal rövidebb a stabil elemek és vegyüle- 
tek végtelen felezési idejénél.

3. Az atomenergia-iparban dolgozók átlagos többlet 
sugárterhelése majdnem pontosan egyenlő a repülők 
személyzetének terhelésével (körülbelül 2 mSv évente).

4. Miközben egy nagy ország hatósága 10 Bq/l-es kor
látot javasol az ivóvíz radonkoncentrációjára, addig más 
országok kedvelt fürdőhelyein a gyógyulni vágyók 12000 
Bq/1 koncentrációjú vizet fogyasztanak.

5. A csernobili reaktorbaleset eddigi halálos áldoza
tainak száma egészen bizonyosan kevesebb, mint 150. A 
jövőben Gomel területén még néhány száz pajzsmirigy- 
rákra lehet számítani. Mégis a baleset után számos tudo
mányos közlemény komolyan elemezte a nagyszámú ha
láleseteket és a különös egészségkárosodásokat -  példá
ul a Nyugat-Berlinben született csecsemőknél észlelt tri- 
szómiát. Ezek a tudósok figyelmen kívül hagytak min
denféle sugárbiológiai és dózisszámítási ismeretet.

6. Mostanában történt, hogy egy ázsiai ország vissza
utasította az Európai Közösség 385 tonnás élelmiszer
segélyét, mely magas tápértékű búza-szója-keveréket 
tartalmazott. Szerintük egyértelmű, hogy az adományo
zók egy szegény ország terhére akartak megszabadulni 
a szennyezett élelmiszeradagtól. Mit sem ért az igazolás, 
hogy a termék aktivitása kisebb, mint 50 Bq/kg. A szál
lítmányt végül Chittagongból elküldték Szingapúrba 
ahelyett, hogy saját éhező polgáraikról gondoskodtak 
volna.

7. A csernobili baleset után Németország 40 millió dol
lárt költött egy olyan takarmányösszetevő „megtisztításá
ra”, melynek aktivitása kisebb volt, mint a legtöbb szoká
sos műtrágyáé. Mivel senki sem tartott igényt a termékre, 
még ajándékként sem, a külön e célra nemesített ter
ményt végül előállítási költsége 1 %-áért, hulladékként 
értékesítették.

8. Az ICRP (International Comission on Radiological 
Protection), a BSS (Basic Safety Standards) és mások által 
javasolt dózis-„határértékek” általában a természetes su
gárterhelés 0,4 %-ával egyenlőek. Ilyen határértékek túl
ságosan alacsonyak, ha tekintetbe vesszük a természetes 
sugárterhelés jóval nagyobb mértékű ingadozását. Egy 
kelet-németországi atomerőmű megszüntetésekor példá
ul, ezen ajánlásokhoz ragaszkodva, a fölösleges többlet- 
kiadás több milliárd dollárra rúg.

Számos hasonló példával érzékeltethetnénk még az 
anyagi és emberi erőforrások pazarlását. Ennek oka az 
emberek indokolatlan félelme a radioaktív sugárzástól, 
különösen pedig a „mesterséges” radioaktivitástól. Ez a 
gondolkodásmód értelmetlen fényűzésnek tűnhet, me
lyet csak néhány gazdag ország engedhet meg magának. 
Sajnos azonban ez egyre inkább terjed, és a fejlődő or
szágok szemléletére is hatással van. Például aprólékosan 
kidolgozott országos nukleáris balesetmegelőzési terv 
költségei sokkal nagyobb segítséget nyújtanának a nép- 
egészségügy más területein.

Végül is a világ országainak több, mint felében hiá
nyoznak a sugárvédelem legalapvetőbb feltételei, melye
ket könnyen meg tudnának teremteni azoknak a kiadá
soknak a törtrészéből, amit néhány módosabb országban 
elpazarolnak.

Sokat foglalkoztak már az emberek hibás szemléleté
nek és eltúlzott reakcióinak okaival. Ilyen lélektani ok 
lehet a kevéssé iskolázott emberek veszélyérzete, vagy 
a társadalom változó mértékű kockázatvállalása. A szer
ző véleménye az, hogy a radioaktivitás veszélyének 
mind irreálisabb megítéléséért egyaránt felelősek egyes 
sugárvédelmi szakemberek és a laikus közéleti szemé
lyiségek. Az első csoportot jól jellemzik a következő 
példák:

-  Túl konzervatív, gyakran politikai indítékú ajánlások 
és szabályozók alkalmazása (például a radonkockázat 
túlbecsülése, a küszöbdózis létezésének el nem fogadá
sa). Ebben az esetben az önkényes, radioepidemiológiai 
felmérések tényeit mellőző „beavatkozási szintek” nem 
csupán a helyi ingatlanpiacra, hanem az egész ország 
gazdaságára is hatással vannak. (Ez történt Dél-Afrika 
aranybányáiban.)

-  A „sugárvédelmi ipar” (műszergyártók, ellenőrző 
szolgálatok, kutatóintézetek) gazdaságilag érdekelt a 
sugárzás veszélyeinek eltúlzásában más civilizációs ártal
makkal szemben.

A második csoportra jellemző:
-  Néhány olyan ideológiailag túlfűtött antinukleáris 

aktivista futtatása a sajtóban, aki híján van a szükséges 
tudományos ismereteknek és megbízhatóságnak. (Önje
lölt „szakemberek”, „kritikusok”, „illetékes szakértők”.)

-  Az újságírók és szerkesztők körében gyakori a meg
alapozott ítélkezéshez szükséges tudományos képzettség 
hiánya, vonzódás a szenzáció felé (legtöbbször az olva
sók megnyerése érdekében).

-  Az emberek általában jobban kedvelik a meglepő és 
rémisztő történeteket, mint az alapos, komoly tájékozta
tást. Ehhez járul még egy igen érdekes nézet, miszerint a 
tudomány és technika az „intellektuelek” ^értelmiségi
ek) kiváltsága, nem pedig egyszerűen a tények megérté
se. Egyes országokban ezt a nézetet támogatja a politika, 
az egyház „haladó” része és számos tanár is.

Mégis, némi türelemmel és személyes eltökéltséggel, 
van esély arra, hogy ezen a kedvezőtlen helyzeten vál
toztassunk. Manapság a legjobb, amit tehetünk, hogy 
elfogadjuk néhány svéd szakember következtetését: „Ha 
valaki indokolatlan félelemmel viseltetik a radioaktivitás 
iránt, bánjunk vele finoman, és javasoljunk számára 
szakorvosi kezelést”.
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Azzal kell kezdjem, hogy megmagyarázom előadásom 
címét, amit Marx György választott ki: „Amíg nem túl ké
ső” (Before it’s too late). Ez volt a címe az atomenergiáról 
írt három könyvem egyikének. E könyvek az én próbálko
zásaim arra, hogy a nagyközönség számára érthető fogal
makkal elmagyarázzam a tudósok nagy többségének né
zeteit az atomenergia elfogadottságát befolyásoló kérdé
sekkel kapcsolatban. Nemcsak jelen előadásom címéért 
nem vagyok felelős, de nem vagyok felelős a könyvem cí
méért sem. A könyv cimét a kiadó (Plenum) választotta ki, 
miután elkészültem a könyvvel, s ezt velem nem konzul
tálták meg. Mindenesetre jelen előadásom e könyvek té
májával foglalkozik. A könyvek együtt több mint 800 ol
dalt tesznek ki, így nyilvánvaló, hogy csak néhány fő kér
dést érinthetek úgy, hogy ízelítőt adok azokból.

Erőfeszítéseim fő célja, hogy a sugárzást magyarázzam 
meg. Mi is a nukleáris sugárzás, mennyire veszélyes? E 
sugárzás szubatomi részecskéket tartalmaz, melyek igen 
nagy sebességgel, akár 300000 km/s sebességgel halad
nak. Amikor ezek a részecskék eltalálják az emberi testet, 
mélyen behatolnak, sérüléseket idéznek elő a génekben, 
melyek a sejtek viselkedését szabályozzák, s ez rák kiala
kulásához, esetleg későbbi generációk genetikai károso
dásához vezethet.

Fentiek alapján az ember azt hihetné, hogy egyetlen 
ilyen részecske találata nagy tragédia. De valójában mind
annyiunkat másodpercenként 15000 ilyen részecske talál 
el természetes forrásokból. Amikor egy orvosi röntgen- 
vizsgálaton veszünk részt, körülbelül 100 milliárd ilyen 
találatban van részünk. Szóval ez mégsem lehet olyan 
tragikus. A valódi probléma nem az, hogy az ilyen ré
szecskék nagy számától károsodást várunk, hanem az, 
hogy egyetlen közülük is kiválthat rákot. Ami véd minket, 
az az alacsony valószínűség: annak valószínűsége, hogy 
bármelyik ilyen részecske kárt okozzon, csupán 1 a 30 
kvadrillióból. Sok módszer van arra, hogy az ember csök
kentse expozícióját: viselhetünk ólomtartalmú ruhát, 
amint ólomgumi kötényt használunk fogászati röntgen- 
vizsgálatok során, fémárnyékolást alkalmazhatunk az 
ágyunk körül, elköltözhetünk kisebb sugárzási szintű ház
ba. De sokkal ésszerűbb hozzáállás az, ha felismerjük, 
hogy minden emberi tevékenységnek megvan a saját koc
kázata, s 1 a 30 kvadrillióból egészen jó esély. A kulcs
kérdés az, hogy a sugárzás veszélyének becslése legyen 
kvantitatív. Pusztán kvalitatív értékeléssel bármelyik tevé
kenységet önkényesen veszélyesnek lehet láttatni. Egy 
másik fontos dolog, hogy a sugárzás kockázatát mindig 
más kockázatokkal összehasonlítva kell kezelni. Termé
szetesen a könyveimben részletesen tárgyalom, hogyan 
lehet a sugárzás rákkeltő hatásának kockázatát meghatá
rozni az atombomba-támadások nagy dózissal terhelt ja
pán túlélőinek, az orvosi sugárterápia pácienseinek és a 
nagyobb radonexpozíciónak kitett bányászoknak a megfi-

Záróelőadás az egri konferencián.

gyeléséből. Remélem, legtöbben valamelyest ismerik is 
ezeket. Talán hasznosabb, ha most a genetikai hatásokat 
tárgyalom, melyek valószínűleg kevésbé ismertek sokuk 
számára. Intelligens emberek mondták nekem, ők attól 
félnek, hogy a nukleáris iparból származó sugárzás tönk
reteheti az emberi fajt. Ez az elképzelés teljesen csalóka.

A sugárzás okozhat mutációkat, de mutációk gyakran 
keletkeznek más természetes folyamatok során is. Ez a 
természetes mutációs ráta biztosan nagyobb, amit az 
összes ember 30 mSv/év dózisterhelése okozna. Annak 
oka, hogy ezek az új mutációk nem idézik elő a genetikai 
károsodási események számának emelkedését, az, hogy 
ezeket kiegyenlíti a régi mutációk kihalása, összhangban 
Darwinnak a természetes kiválasztódásról szóló törvé
nyével. Ha a mutációk létrejöttének egy új forrása jelenik 
meg, a genetikai károsodási események száma először 
növekszik, de mivel a rossz mutációk kipusztulása ará
nyos a számukkal, a kipusztulás is emelkedik egy új 
egyensúly eléréséig. Az atomenergetika sugárzásának 
végső hatása a genetikai károsodási események számá
nak legföljebb 1/5000 résznyi növekedése lesz. Egy 
másik mindennapos téveszme az, hogy a nukleáris ipar 
újtípusú szörnyeket képes létrehozni, például a hihetet
len gólemet. De amikor egy ivarsejtet eltalál egy y-foton, 
nincs mód arra, hogy megtudjuk, az a foton természetes 
forrásból jött-e vagy pedig valamiből, amit egy reaktor 
állított elő. Emiatt a hatásoknak azonosaknak kell lenni
ük. Mivel az ember mindig együtt élt a természetes sugár
zással, a nukleáris ipartól újszerű hatások nem várhatók.

Azoknak, akik aggódnak a sugárzás genetikai hatásai 
miatt, megnyugtató lehet tudni, hogy a Japán elleni atom
bomba-támadások túlélőinek gyermekei közt nem találtak 
emelkedést a genetikai károsodási események számában. 
Ezek közt a túlélők közt van 25000 ember, akik 100000- 
szer nagyobb dózist kaptak, mint az amerikai lakosság a 
Three Mile Island baleset során. Úgy tűnik, a sugárkároso
dott negtermékenyített petékből nem fejlődik magzat.

A genetikai károsodások kockázata együtt emelkedik 
a szülők fogamzáskori életkorával. Ezen a bázison kidé
iül, hogy az atomenergetika genetikai hatása pesszimista 
becslés szerint sem lépi túl a szülők fogamzáskori életko
rának 2,6 napos emelkedését. I960, és 1973. között az 
USA-ban a szülők fogamzáskori átlagos életkora 80 nap
pal emelkedett.

A férfiak meleg alsót viselnek a heréiken, ami növeli az 
.ivarsejtek mutációs rátáját. Úgy becsülik, hogy az atom- 
energetika genetikai hatásai kisebb annál, mintha a férfiak 
évente nyolc órával többet hordanának meleg alsót.

Úgy becsülik, hogy a különböző genetikai károsodási 
események számát a felére lehetne csökkenteni a ma 
használatos orvosi módszerekkel. Ennek költsége annyi, 
mint a nukleáris ipar által fizetett adó 1 %-a. így 80-szor 
annyi eset lenne elhárítva, mint amennyit maga idéz elő a 
sugárzásával. Ha ezt a pénzt genetikai kutatásokra fordí
tanák, az még hatékonyabb lenne.
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Személyes összegzésem a sugárzásról az, hogy a la
kosságot félrevezették, ezért irreálisan eltúlozva fél a 
sugárzástól, a veszéllyel kapcsolatos elképzelései elsza
kadtak a valóságtól.

Mielőtt befejezném a sugárzással kapcsolatos elemzé
semet, szeretném ismertetni egy felmérésem eredményeit, 
melyet véletlenszerűen kiválasztott egyetemi alkalmazot
tak, a Sugárvédelmi Társaság és a Sugárzáskutató Társaság 
tagjai közt végeztem. A megkérdezettek kiválasztása az ál
talánosan elfogadott véletlenszerű kiválasztási technikával 
történt, felhasználva a fenti két társaság tagnyilvántartó 
listáját. E két társaság a sugárvédelemmel hivatásszerűen 
foglalkozó tudósok legfontosabb társasága Amerikában. 
Az egyetemi alkalmazottak közt a kiválasztás azok közül 
történt, akik szorosabb kapcsolatban állnak a kutatással, 
kevésbé valószínű, hogy a foglalkoztatásuk biztonsága 
érinti őket. Olyanok voltak az eljárások, hogy az anonimi
tás garantált volt. 310 személynek küldtünk kérdőívet, 
211-et küldtek vissza, ez elfogadható ilyen típusú felmé
résnél. A kérdések és válaszok az alábbiak voltak:

Összehasonlítva a nagyközönség félelmét a sugárzástól a sugárzás 
tényleges veszélyével, azt mondhatom, hogy a lakosság félelme
(csak egyet jelöljön meg):

sokkal kisebb, mint a reális (azaz nem fél eléggé) 2
lényegesen kisebb, mint a reális 9
körülbelül reális mértékű 8
kissé nagyobb, mint a reális 18
lényegesen nagyobb, mint a reális 104
sokkal nagyobb, mint a reális (azaz sokkal jobban fél) 70

A sugárzás veszélyének a TV által történő kezelése során keltett be
nyomások (csak egyet jelöljön meg):

nagymértékben eltúlozzák a veszélyt 59
lényegesen eltúlozzák a veszélyt 110
kismértékben eltúlozzák a veszélyt 26
megközelítőleg helyesek 5
lényegesen alulértékelik a veszélyt 2
nagymértékben alulértékelik a veszélyt i

Energiatakarékosság

Széleskörűen hiszik úgy, hogy az energiatermelés által 
okozott környezetszennyezés oly veszélyes, hogy az 
energiatakarékosság lényeges előnyökkel jár egészsé
günk szempontjából. De az energiatakarékosságnak is 
megvan a saját kockázata.

Az amerikai házak közel felének hőszigetelését fokoz
ták a fűtőanyag megtakarítás érdekében. Körbetömítették 
az ablakokat, eldugaszolták az ajtók alatti réseket, ami 
körülbelül 10 %-kal emelte a radon-szintet, ez az ameri
kai polgárok várható élettartamának rövidülését (VÉR) 
idézte elő: VÉR = 3 nap. Az amerikai Energiaügyi Minisz
térium ajánlja, mint hosszútávú célt, hogy a házak légcse
réjét csökkentsék a felére. Ez megduplázná a radon-kon
centrációt, ami a lakosság átlagában VÉR = 29 napot 
eredményezne.

Egy másik energiatakarékossági lehetőség a kisebb 
autók használata, amit az állami ajánlások hangsúlyoz
nak. Ha mindenki átszállna a közepes autókból a kicsik

be (a korai 70-es évek definícióját alapul véve), ez az 
amerikai lakosság átlagában VÉR = 70 napot eredmé
nyezne. A tényleges adat ennek körülbelül fele, ami VÉR 
= 35 napnak felel meg.

Egy másik energiatakarékossági intézkedés a világítás 
csökkentése. A motoros járművek baleseti valószínűsége 
2,5-szer nagyobb éjjel, mint nappal. Ésszerűnek tűnik az 
a feltételezés, hogy az utcák és országutak megvilágításá
nak lényeges csökkentése a közlekedési halálok számát 
5 %-kal növelné. Ez VÉR = 10 napot (0,05x207) ad.

A legtöbb gyilkosság sötétben történik. A megvilágítás 
csökkentése ezek számát 5 %-kal megemelheti, ami VÉR 
= 4,5 napot eredményezne. A világítás csökkentése az 
elesések gyakoriságát is növelné 5 %-kal, ami VER =1,4 
napot idézne elő. A hideg (tüzelőanyag megtakarításból) 
és a sötétség (a megvilágítás csökkentéséből) fokozza a 
depressziót és jelentősen (5 %-kal) megemelheti az ön- 
gyilkosságok számát, VÉR = 6 napot eredményezve.

A kerékpározást is gyakran energiatakarékossági lehe
tőségként említik, de egy kilométerre vetítve ez sokkal 
veszélyesebb, mint az autóvezetés. Ha a kerékpározás 
megduplázódna, a teljes lakosságra szétosztott kockázat 
hatására VÉR = 6 nap adódik. (Thompson tanulmánya 
szerint ez a 6 napos érték 0,8 nappal csökkenne, ha a 
bukósisak használata általános lenne.)

A jelenlegi energiatakarékossági erőfeszítéseink összes 
kockázata valószínűleg megközelíti a VÉR = 50 napot, 
miközben a mi összes energiatermelésünk kockázatát a 
CR-ben VÉR = 24 napnak becsülték (ez az érték esetleg 
34 napra emelkedik, ha a légszennyeződésre vonatkozó 
becslések magasabbak lesznek). Tehát a legveszélyesebb 
energiastratégia az energiatakarékosság.

Ha a takarékosság nevében elállunk az erőművek 
építésétől, az energiaforrások fejlesztésétől, ez könnyen 
kedvét szegheti az ipar bővítésének, ezáltal a munka- 
nélküliség növekedését okozva. Myers és Werner törté
nelmi elemzések alapján úgy becsülték, hogy minden 
kW/fő energiafogyasztás-növekedés 30 nappal növeli a 
várható élettartamot a fejlett országokban és 220 nappal 
a kevésbé fejlettekben. Ennek megfelelően minden 
egyes nem megépített 1 millió kW elektromos teljesít
ményű erőmű, ami 3 millió kW energiafogyasztást jelen
tett volna, csökkenti az egyébként várható élettartamot

A 70 év alatti emberek éves halálozási mutatója az Egyesült Államok
ban. Csak az öt legnagyobb gyilkost tüntettük fel.

halálesetek száma évente az Egyesült Államokban
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(3 millió /  240 millió x 30) 0,38 nappal. 1975. és 1982. 
között körülbelül 80 millió kW erőmű megrendelést tö
röltek, ezáltal feltehetőleg VÉR = 30 napot okozva.

Reaktorbalesetek

A reaktorok biztonságával összefüggő kérdéskörben a 
lakossági megértés talán legnagyobb problémája a reak
tortervezés alapelvének -  a mélységben tagolt védelem el
vének -  hibás értékelése. Ez a mélységében tagolt védelmi 
elv azt jelenti, hogy ha egy védelmi rendszer megsérül, 
van egy másik védelem, ami képes megvédeni a reaktort, 
s ha az is megsérül, még mindig van egy újabb védelem és 
így tovább. Természetesen a védelem szintjeinek száma 
véges, így ha mind megsérül, akkor katasztrófa következ
het be, de annak valószínűsége, hogy ilyen sok dolog 
ugyanabban az időben sérüljön meg, rendkívül kicsi.

Jó példa erre egy nagy csőtörés, ami a rendszer hirtelen 
vízvesztését idézi elő, hűtés nélkül hagyva az aktív reak
torzónát. Ekkor az üzemanyag felmelegszik és megolvad, 
kiszabadul radioaktív anyagtartalma, ami a lakosság su
gárterhelését idézi elő. A védelem első szintje a nagyon 
alapos minőségellenőrzés az anyagok és a munkavégzés 
fölött, ez messze kiválóbb, mint bármely más iparágban. 
Sem költséget, sem fáradságot nem kímélnek, hogy a leg
jobb minőségű anyagokat és berendezéseket válasszák ki, 
illetve hogy a biztonsággal összefüggő részek specifiká
cióját a legigényesebben követeljék meg. A védelem má
sodik szintje a nagyon gondosan kidolgozott vizsgálati 
program, ami magában foglalja az összes hegesztés radio
gráfiás vizsgálatát és más vizsgálatokat mágneses és ultra
hangos technikákkal az építés-szerelés ideje alatt, majd a 
reaktor üzembehelyezése után végzett periodikus ultra
hangos és vizuális vizsgálatokat. A vizuális vizsgálati prog
ram például magában foglalja a csővezetékek hőszigetelé
sének eltávolítását, hogy az anyaghiányokat, illetve repe
dések jeleit keressék. A védelem harmadik szintje a szivár
gást érzékelő rendszerek bő választéka. Nagy törés rend
szerint egy kis repedéssel kezdődik, amin keresztül kis- 
mennyiségű víz, s annak radioaktív anyagtartalma kiszivá- ' 
roghat. A kiszivárgott víz azonnal gőzzé válik (hőmérsék
lete körülbelül 300 °C), emelve a levegő nedvességtartal
mát, ezt a telepített nedvességérzékelők jelzik. A szivárgó 
vízzel kikerült radioaktív anyagok zöme kötődik a levegő 
aeroszoltartalmához, az aeroszoltartalom radioaktivitásá
nak emelkedését a telepített detektorok szintén képesek 
jelezni. A nedvességtartalom és az aeroszolaktivitás növe
kedésének detektálására szolgáló rendszerek a szivárgás 
érzékeny jelzőrendszereiként működnek, s így a lehetsé
ges törések korai figyelmeztető rendszereként szolgálnak.

Ha mindezek az intézkedések csődöt mondanak, a víz 
eltávozhat a rendszerből, de ekkor a védelem negyedik 
szintjét jelentő üzemzavari zónahűtő rendszerek vissza
szivattyúzzák a vizet a reaktorba, hogy az hűtse az üzem
anyagot. Az üzemzavari zónahűtő rendszer több függet
len rendszerből áll, mindegyik jelentős redundanciát tar
talmaz, s bármelyik közülük az esetek legnagyobb részé
ben -  elegendő víz biztosításával -  képes megóvni a re
aktort, de kettő minden esetben elegendő erre.

Ha ez a rendszer is megsérül, az üzemanyag megol
vadhat és radioaktív anyag kiszabadulhat, de a védelem 
ötödik szintje, a reaktort körbevevő záróépület, általában 
képes a kikerült radioaktív anyagokat visszatartani, meg
védve ezáltal a lakosságot. A védelem hatodik szintje a 
felkészülés a kiürítésre, e felkészülés lehetővé teszi a 
radioaktív kibocsátás által fenyegetett területekről a la
kosság gyors és hatékony elszállítását.

A reaktorbaleseti kockázat számszerűsítésének racio
nális útja a valószínűségi alapon végzett kockázatanalízis 
(PRA). Ezt már igen sok atomerőműre elvégezték, egyen
ként körülbelül 5 millió dollár költséggel, a továbbiakban 
ezen elemzések néhány tipikus eredményét idézem.

A PRA úgy becsüli, hogy reaktor-zónaolvadást 20000 
reaktorévenként egyszer várhatunk, ami azt jelenti, hogy 
ha 100 reaktor volna, akkor 200 évenként egy zónaolva
dás történne. A legjelentősebb atomerőmű-ellenes szerve
zet, az Aggódó Tudósok Egyesülete (Union of Concerned 
Scientists, UCS) egy jelentésében 2000 évenként egy zóna
olvadást becsült. Az amerikai típusú reaktorok az USA-ban 
körülbelül 4000 reaktorévet, világszerte további több mint 
2000 reaktorévet teljesítettek. A haditengerészet által hasz
nált reaktoroknál eddig zónaolvadás nem történt. Ha a 
UCS becslés pontos lenne, a mai napig három zónaolva
dást kellett volna elvárnunk, miközben az RSS szerint 30 % 
valószínűsége van annak, hogy egy történhetett.

Elvárás, hogy a záróépület a zónaolvadások zömében 
hosszú időn keresztül őrizze meg integritását, így ebben 
az esetben az esemény miatti halálesetek számának nul
lának kell lennie. 5 zónaolvadás közül egynél több mint 
1000 haláleset történne, 100 zónaolvadás közül egy eset
ben 10000 fölött lenne a halálesetek száma, és 100000 
zónaolvadás közül egynél megközelíthetné az 50000 
halálesetet (ennyi a motoros járművek balesetei miatti 
évenkénti halálesetek száma az USA-ban). Figyelembe 
véve az összes típust, átlagosan 400 halálesetet lehet zó-
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naolvadásonként feltételezni, a UCS becslése 5000. Úgy 
becsülik, hogy a szén elégetése miatti légszennyezés az 
USA-ban évente 30000 halálesetet okoz, ami szerint a 
szén elégetése olyan veszélyes, mintha évente 75 atom- 
erőművi zónaolvadás történne (30000/400 = 75), vagyis 
minden öt napban történne egy zónaolvadás valahol az 
USA-ban, ha a PRA-t vesszük alapul. Ha viszont a UCS 
becsléséből indulunk ki, akkor a szén elégetésének ve
szélye egyenértékű azzal, mintha minden 2 hónapban 
történne egy zónaolvadás az USA-ban. Eddig egyetlen 
zónaolvadás sem történt, így nyilvánvaló, hogy ilyen gya
koriság nem feltételezhető.

Gyakran érvelnek azzal, hogy a légszennyezés miatti 
halálesetek azért nem oly ijesztők, mert nem kimutatha
tók: egyetlen konkrét halálesetet sem tudunk meggyőzően 
a szén elégetéséhez kapcsolni. De a reaktorbalesetek mi
atti halálesetek nagy többségére is ez igaz. Ezek egy nagy 
populáció rákgyakoriságának kismértékű emelkedéseként 
jelentkeznének. Még a PRA-ban figyelembe vett legrosz- 
szabb esetben (1 a 100000 zónaolvadásból) a 45000 rákos 
haláleset körülbelül 10 milliós populációban történne, ami 
azt jelenti, hogy minden egyes személy egyéni rákkocká
zata 0,5 %-kal nőne. Ez tipikusan azt jelenti, hogy az adott 
személy rákkockázata 20 %-ról megemelkedne 20,5 %-ra. 
Az USA-ban ez a kockázat államról államra ennél sokkal

nagyobb mértékben ingadozik: 17,5 % Colora- 
dóban és New Mexikóban, 19 % Kentuckyban, 
Tennessee-ben és Texasban, 22 % New York
ban, 24 % Connecticutban és Rhode Islandben. 
Ezek a különbségek igen ritkán, szinte soha 
nem kerültek szóba! Ennél fogva ésszerű felté
telezni, hogy a járulékos rákkockázat, még a 
PRA-ban figyelembevett legsúlyosabb zónaol
vadási eset által kiváltott is, sosem lenne kimu
tatható.

Ha egy adott balesethez rendelhető halál
esetek iránt érdeklődünk, figyelmünket az akut 
sugárbetegségre kell korlátoznunk, amit nagy 
dózisok válthatnak ki. Egy nap alatt elszenve
dett körülbelül 5 Sv eredményez egy-két hóna
pon belüli halált. A PRA szerint 100 zónaolva
dásból 98 esetében nem történne kimutatható 
haláleset, 100 fölötti haláleset lenne 500 zóna
olvadás közül 1 esetében, 1000 fölött lenne ez 
a szám 5000 zónaolvadás közül 1 esetében, 
minden 100000 zónaolvadás közül 1 esetében 
történne körülbelül 3500 kimutatható haláleset.

Az energiához kapcsolódó események során 
a kimutatható halálesetek legnagyobb száma 
egy légszennyeződési esemény volt 1952-ben 
Londonban, amikor 3500 halál volt közvetlenül 
kapcsolható egy néhánynapos füstködhöz. 
Másszóval a kimutatható haláleseteket tekintve 
a PRA által figyelembevett legrosszabb -  
100000 zónaolvadás közül 1 esetében feltéte
lezhető -  nukleáris baleset egyenértékű egy 
már megtörtént, a szén elégetéséhez kapcsoló
dó eseménnyel.

De az eddig általunk diszkutált nukleáris 
balesetek mind hipotetikusak voltak, s ha hipo

tetikus eseményeket akarunk figyelembe venni, nem túl 
nehéz igen súlyos következményeket találni. Például 
legalább kettő olyan vízerőművi gát van az USA-ban, 
melynek hirtelen törése több mint 200000 embert ölne 
meg. Cseppfolyósított butángáz hipotetikus robbanásai 
egész városokat törölhetnek el. Ha baktériumok szaporo
dásának és elterjedésének adunk valószínűséget, vagy 
bonyolult kémiai hatásokat feltételezünk, könnyen még 
pusztítóbb szcenáriók írhatók le a szén-, illetve olajtüze
lésű erőművek légszennyező hatása következményeként.

Nagyaktivitású radioaktív hulladék

Nagyaktivitású radioaktív hulladék problémájának 
megértésének első megközelítése az, ha felmérjük annak 
toxicitását. Ezt üvegbe ágyazott hulladék mennyiségében 
mutatjuk be, ami emészthető formába ment át és 50 % 
eséllyel rendelkezne, hogy megöljön egy embert, aki 
megenné. E mennyiséget nevezhetjük „félhalálos adag”- 
nak. Az eredmények az alábbiak:

röviddel az eltemetés után: 0,3 g
100 év múlva: 30 g
600 év múlva: 30 g
20000 év múlva: 500 g
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Néhány szokásos kémiai anyag félhalálos adagja:
szelénium vegyületei 0,3 g
kálium-cianid 0,6 g
arzén-trioxid 3 g
réz 20 g

Jegyezzük meg, hogy a nukleáris hulladék radioaktív 
bomlás következtében idővel kevésbé veszélyessé válik, 
végül veszélytelen anyag marad vissza, de a felsorolt ve
gyianyagok örökké megtartják toxicitásukat. Összehason
lítva a két listát, látható, hogy a radioaktív hulladék nem 
végtelenül toxikus, s tény, hogy nem toxikusabb számos 
köznapilag használt vegyianyagnál. Például az arzén-tri- 
oxidot gyomirtóként és rovarirtóként is használják, szét
szórják a talajon, ahol élelmiszerek teremnek, vagy ráper
metezik a gyümölcsökre, zöldségekre. Más vegyianya
gokkal, melyekből a félhalálos adag 1 g alatt van, szintén 
megteszik ezt.

Egy erőm ű, illetve azonos m ennyiségű villam osenergia
term elés által létrehozott hulladékok által okozott 

halálesetek számának összesítése

Forrás Az első 500 Végtelen
évben idő alatt

ATOMERŐMŰ
Nagyaktivitású hulladék 0,0001 0,018
Radonemisszió 0,00 -420
Rutin kibocsátások (Kr, Xe, 3H, MC) 0,05 0,3
Kisaktivitású hulladék 0,0001 0,0004

SZÉNERŐMŰ
Légszennyezés 75 75
Radon-emisszió 0,11 30
Kémiai rákkeltő anyagok 0,5 70

NAPELEMEK
Szén a felhasznált anyagokhoz 1,5 5
Kadmium-szulfid 0,8 80

Az eltemetett radioaktív hulladékok kockázatának 
mennyiségi megítélésének racionális útja a PRA. A leg

könnyebb egy PRA-t elkészíteni egy, az USA-ban vélet
lenszerűen kiválasztott telephelyre, feltételezve, hogy egy 
gondosan kiválasztott telephely legalábbis kedvezőbb, 
de valószínűleg sokkal kedvezőbb lenne. A PRA eredmé
nyei az előző táblázatban láthatók. A radonemissziónál 
látható negatív szám arra utal, hogy az urán kibányászása 
és felhasználása atomerőművi üzemanyagként életeket 
véd meg a jövőbeni radonexpozíciótól.

A fenti eredményekből láthatjuk, hogy a széntüzelés 
mindhárom hulladéka egyenként is több mint ezerszer 
veszélyesebb az emberi életre, mint az atomerőművek 
hulladékai.

Kockázatok tágabb összefüggésekben

A mellékelt ábra mutatja, milyen csekély az atomerő
művek kockázata olyan egyéb kockázatokkal összehason
lítva, melyekkel gyakran találkozunk. Láthatjuk, hogy egy 
teljes nukleáris ciklus ebben az országban ugyanakkora já
rulékos egészségi kockázatot jelentene (a UCS becslések 
zárójelben), mintha egy rendszeresen dohányzó megen
gedne magának egy extra cigarettát minden 15 évben 
(minden 3 hónapban), vagy egy elhízott személy súlya 
gyarapodna 1/3 (25) grammal. Ha az amerikai országutak
ra vonatkozó 90 km/óra sebességkorlátozást 120 km/órára 
emelnék, 40 nappal rövidítené meg az emberek életkorát, 
ez tehát 2400-szor 06-szor) veszélyesebb. 2000-szer 00- 
szor) veszélyesebb lenne átülni a közepes méretű autókból 
kicsi kocsikba. Jegyezzük meg, hogy ezek nem ellentmon
dó adatok, hisz én nem csak a kormányzat által foglalkoz
tatott tudósok becsléseit adtam meg, hanem a vezető atom
erőmű-ellenes csoport, a UCS becsléseit is.

Mindazok az anyagok, melyeket most bemutattam, 
sokkal részletesebben és jobban dokumentáltan hozzá
férhetők a „The Nuclear Energy Option” (Plenum 1990) 
című könyvemben. Az előadásom elején említett köny
vem: „Before it’s too late” (Plenum 1983).

A Fizikai Szemle szerkesztő bizottsága az 1972-ben meghirdetett vélemények sorozatát az olvasók kérésére tovább folytatja ez évben is. A 
szerkesztő bizottság állásfoglalása alapján „a Fizikai Szemle feladatául vállalja el, hogy teret nyit a fizika kutatására és oktatására vonatkozó 
véleményeknek, ha azok értékes gondolatokat tartalmaznak és építő szándékúak, függetlenül attól, hogy egyeznek-e a lap szerkesztőinek 
nézetével, vagy sem”. Ennek szellemében várjuk továbbra is olvasóinknak, várjuk a magyar fizikusoknak leveleit.

Dózis: gyűjtőfogalom, általában jelzővel együtt értelmezhető csak, 
legelterjedtebb az elnyelt dózis, dózisegyenérték, effektiv dózisegyenér
ték, kollektív dózis (kollektív effektiv dózisegyenérték), lekötött effektiv 
dózisegyenérték. Ha külön nem határozzuk meg, a sugárvédelmi gya
korlatban, „dózis" alatt effektiv dózisegyenértéket értünk. Ez figyelembe 
veszi a különböző sugárzások eseüeg eltérő biológiai hatásosságát, a 
résztest besugárzás hatását súlyozással egésztest besugárzás kockázatává 
alakítja, így egyetlen adattal lehet az elszenvedett sugárterhelés egészségi 
kockázatát jellemezni. E fogalom csak ember esetében használható és 
csak a sugárvédelmi gyakorlatban szokásos dózistartományban. (Baleseti 
dózisokat célszerűbb elnyelt dózisban megadni, hozzárendelve a sugár
zás fajtáját, az érintett szövet, szerv megnevezését).

A determinisztikus hatások egy küszöbdózis alatt nem megfigyelhe
tők, afölött kisebb dózisoknál enyhébb, nagyobb dózisoknál súlyosabb 
formában alakulnak ki. Ilyen hatások például a bőrpír, a szemlencseho
mály. Egy hatás küszöbdózisa egyéni változatosságot mutat, de a lehet
séges tartományok jól ismertek.

A sztochasztikus hatásoknál a dózis növekedésével nem a hatás sú
lyossága nő, hanem a károsodás valószínűsége, például a rákos megbe
tegedések. Nagyobb dózisoknál a valószínűségek viszonylag jól ismer

tek, de a kisebb értékek esetében nagy a bizonytalanság. Többféle mo
dell létezik az ismert tartomány lineáris extrapolálására, a hivatalos ál
lásfoglalások erre épülnek egy olyan megjegyzéssel, hogy ez valószínű
leg túlzottan óvatos becslés.

Természetes eredetű sugárterhelés mértéke függ a földrajzi helytől, a 
tengerszint feletti magasságtól, a szabadban és a házakban eltöltött idő 
arányától. A világátlag becslését az ENSZ szakmai szervezete, az 
UNSCEAR végzi. Legutolsó jelentésükben a világátlagot 2,4 mSv/év-nek 
adták meg az alábbi bontásban:
-  Kozmikus sugárzás a tengerszinten: 0,37 mSv/év
-  Radon (222Rn és 220Rn): 1,30 mSv/év
-  *K: 0,30 mSv/év
-  Egyéb források: 0,40 mSv/év
-  Összes (körülbelül): 2,40 mSv/év

Mesterséges eredetű sugárterhelés. Az emberi tevékenység következ
tében alakul ki. Az UNSCEAR három forrás értékelését végezte el. Az or
vosi alkalmazásokra ez az érték 0,4-1,0 mSv/év effektiv dózisegyenérték 
közt van. A nukleáris fegyverkísérletek még meglévő termékei évente 
0,01 mSv dózist okoznak átlagosan, míg a nukleáris energiatermelésre 
vonatkozó átlagérték mindössze 0,0002 mSv/év. R.G.
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FIZIKUSNAPTÁR

AZ EÖTVÖS LORÄND FIZIKAI TÁRSULAT 
szeptem ber 18-án, hétfőn 13.30-kor tartja 

KÖZGYŰLÉSÉT
a VIII. Puskin utca 5-7. Eötvös-féle nagy előadóterem ben. 

A főtitkár és új tiszteleti tagok választása után 
TELLER EDE tart előadást

„CSILLAGHALMAZOKTÓL FEKETE LYUKAKIG” cím m el.

QUO VADIS FIZIKA
(a holnap fizikája)

Fizikus Vándorgyűlés
Debrecen, 1995. augusztus 25-27.

A vándorgyűlés célja, hogy felmérje merre halad a fizika a z alap- 
és alkalmazott kutatások, a fizika és társtudományok kölcsönhatá
sának tükrében. A z előadók nem szűkehb érdeklődési körüket, aktuá
lis munkájukat, hanem kutatási területük jövőjét tekintik át 20-20 
percben.

A vándorgyűlés helye: ATOMKI nagy előadóterme (Bem tér 9-11.)
Elhelyezés: Nagyerdei gyógyszálló (1900-2800 Fl/fő/éj) reggelivel; 

Diák Kollégium 3 ágyas egész szoba (2200 Ft/éj); akadémikusoknak kor
látozott számban a DAB vendégszobái. Ebéd: ATOMKI-ban 300 Ft/nap. 
Részvételi díj: 2500 Ft (rendezvényekkel), debrecenieknek 2000 Ft, 25 
éven aluliaknak ingyenes.

Jelentkezés és bővebb felvilágosítás -  részletes program -  ELFT, 
1371 Budapest, Fő utca 68. tel./fax: 201-8682

RIETVELD ISKOLA
Budapest, KFKI Szilárdtestfizikai Kutatóintézet (SZFKI) 

1995. szeptem ber 6-7.
az ELFT Diffrakciós- és a Szinkrotron-Neutron Szakcsoportok 

közös rendezvénye
Az iskola célja, hogy a röntgen- és neutron-diffrakciós szerkezet- 

vizsgálattal foglalkozó kollégák elsajátítsák a Rietveld-módszer által 
nyújtott szerkezetfinomítási eljárást, illetve a már meglévő ismereteiket 
kiszélesítsék és elmélyítsék.

Előzetes program:
1. Faigei Gyula, Oszlányi Gábor. Elméleti oktatás I. Rietveld-módszer 

alapjai. Különböző Rietveld-programok sajátosságai. Alkalmazás 
röntgen- és szinkrotron-sugárzásra.

2. Török Gyula: Elméleti oktatás II. Alkalmazás neutrondiffrakcióra. 
Speciális sajátosságok repülési-idő technika esetén. Mágneses szer
kezet meghatározása.

3. Bortel Gábor, Oszlányi Gábor, Török Gyula: Gyakorlati oktatás. A 
Rietveld-módszer gyakorlati elsajátítása röntgen-, illetve neutronszó
rásra: a) feladatok alapvető szerkezetek meghatározására, b) para- 
méterfinomítási feladatok.

Az iskola szeivezői kérik azoknak a jelentkezését is, akik az elméleti 
vagy/és gyakorlati oktató munkában részt kívánnak venni.

Az iskola megrendezéséhez a Philips anyagi támogatást nyújt, ezért 
ingyenes részvételt tudunk biztosítani.

Jelentkezési határidő: 1995. július 15. A jelentkezési lapot név, mun
kahely, postacím, fax és e-mail feltüntetésével Sváb Erzsébet szakcso
port titkárnak (KFKI SZFKI, 1525 Budapest, Pf. 49, tel.: 1699-499, fax: 
169-5380, e-mail: sváb@power.szfki.kfki.hu) lehet elküldeni „Rietveld- 
iskola" jelöléssel.

AUTÓBUSZ KIRÁNDULÁS
A SEPSISZENTGYÖRGYI BOLYAI NYÁRI AKADÉMIÁRA 

(július 15 -  22.)
A Bolyai Nyári Akadémia 1995-ben július 16-tól tartja a matematika

fizika és kémia szakos általános- és középiskolai tanárok továbbképző 
programját Sepsiszentgyörgyön, amelyre az ELFT hódmezővásárhelyi 
csoportja az idén is külön autóbuszt indít. A 9 naposra tervezett kirán
dulásunkat július 15-én szombat hajnalban indítjuk Hódmezővásárhely
ről. A vidékről érkezők az indulást megelőző (július 14.) és a visszaér
kezést követő (július 22.) éjszaka a Cseresnyés Kollégiumban nyernek 
elhelyezést (350 Ft/nap + ügyeleti dij).

Mind az oda-, mind a visszautat kétnaposra, körútszerűen tervezzük 
gazdag kultúrtörténeti és természeti látnivalókkal. Erdélyi szállásaink 
várhatóan Kolozsváron, Torockó környékén és Temesváron lesznek. A 
kirándulás résztvevői hozzanak magukkal hegymászásra is alkalmas 
túracipőt. E 4 napon élelmiszerről mindenki maga gondoskodik.

A kirándulás várható költsége 7000 Ft/fő. Ez tartalmazza a 9 napos 
út körülbelül 2000 km-es autóbusz-költségét, valamennyi erdélyi szál
lást, a sepsiszentgyörgyi Akadémia részvételi díját és a szakszerű ide
genvezetést. Az esetleges egyéb költségek a résztvevőket terhelik.

Ezen túlmenően tervbe vettünk egy kirándulást Sinaiára is.
Szükséges útiholmik: Érvényes útlevél és körülbelül 150 DEM-nek 

megfelelő valuta (csak a határon való felmutatásra), útiruházat, higié
niai eszközök, fürdőruha, hideg élelem az oda- és visszaútra. Utasbizto
sításról mindenki egyénileg gondoskodik.

Jelentkezni lehet Márki-Zay János kirándulásvezetőnél, 4000 Ft úti
előleg befizetésével, 6800 Hódmezővásárhely, Rudnay Gy. u. 31. HL 
em. 19- telefon: 62-344-741 az esti órákban. A jelentkezés mellé kérünk 
megcímzett válaszborítékot, Feltüntetve az esetleges hódmezővásárhe
lyi szállásigényt, s azt is, ha a jelentkező előadásra is vállalkozik.

A Magyar Biofizikai Társaság ebben az évben tartja sorrendben a 
XVII. Vándorgyűlését. A rendezvényre, melynek szervezője Trón 
Lajos professzor, a DOTE PET Centrum igazgatója, Debrecenben, a 
DOTE Elméleti Tömbjében keiül sor 1995. július 2-5. között.

A szervezőbizottság címe: Trón Lajos, DOTE PET Centrum, 4026 
Debrecen, Bem tér 18/C, tel./fax: (52) 431-958

Az ELFT vékonyréteg és vákuumfizikai szakcsoportjainak közös klub
délutánja június 6-án 14 órai kezdettel:

Mojzes Imre (BME-ETT): Töm egspektrom etria alkalmazása a 
vegyület-félvezetők kutatásában

Az előadás helye: MTESZ székház (II. Fő utca 68.) II. em. 248. terem.

TERMODINAMIKAI ŐSZI ISKOLA 
Siófok, Ezústpart szálló, 1995. augusztus 31. -  szeptem ber 2.

Az iskola témái: termodinamika és variációs elv; aktuális problémák. 
Részvételi díj: 8000 Ft (ELFT tagoknak 6500 Ft) teljes ellátással. 
Jelentkezés: 1995. június 31-ig az ELFT címén (1371 Bp., Pf. 433.). Az 

előadást tartani kívánók mellékeljék tervezett előadásuk kivonatát. Az 
előadásokat kötetben is szeretnénk megjelentetni, ezért kérjük -  a ké
sőbb ismertetendő feltételek betartásával -, majd írásban is készítsék el.

További felvilágosítás: Lámer Géza szakcsoport titkárnál (tel.: 186- 
2421) vagy a Társulatban (tel.: 201-8682).

FELHÍVÁS
Fejér m egye középiskoláihoz

Az MTESZ Fejér Megyei Szervezetének elnöksége átérezve a matema
tika és fizika oktatásának fontosságát, a tehetséges fiatalok és tanáraik 
támogatásának jelentőségét, egyetértésben a Bolyai János Matematikai 
Társulat és az ELFT helyi szervezeteivel, a következő felajánlást teszi:

Vállaljuk, hogy ha bármelyik Fejér megyei középiskola diákja 1995- 
ben a matematika vagy fizika OKTV első 10 helyezettje közé kerül, ak
kor a diákot és felkészítő tanárát megjutalmazzuk. A jutalom mind a di
áknak, mind a tanárnak a következő: 1. helyezés 40.000 Ft, 2. helyezés 
25.000 Ft, 3- helyezés 15.000 Ft, 4-10. helyezés 10.000 Ft.

Az érintett középiskola igazgatójának jelentkezését a következő címre 
várjuk: MTESZ Technika Háza, 8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25.

MTESZ Fejér Megyei Szervezete

A CARNET pán-európai tudományos hálózat júniusban Budapesten 
tartja plenáris ülését. A program címe:
Thermodynamics and therm oeconom ics o f  energy conversion, 

transm ission and cum ulation
A mini szimpózium ideje: 1995. június 8., 14.30; helye: MTESZ székház 
(II. Fő utca 68.) II. em. 248. terem.
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Egyes esem ények során kibocsátott radioaktivitás
Az aktivitás egysége 1 Bq (becquerel) = 1 bomlás/s. 

Az itt használt egység 1 EBq (exabecquerel) = 1018 Bq.

Esemény aktivitás
(EBq)

1945 Hirosimái atombomba 0,01
1950 Bikini H-bomba kísérlet 1
1961 Novaja Zemlja H-bomba kísérlet 10
1957 Windscale reaktor baleset 0,04
1957 Kystym hulladéktároló baleset 0,1
1964 SNAP-9A szonda visszatérése a légkörbe 0,0006
1959 Harrisburg atomerőmű baleset 0,0001
1986 Csernobil atomerőmű baleset 4
1992 El Chicon tűzhányó kitörése 0,4
1945-1980 Összes eddigi légköri atombomba kísérlet 100

Folyamatosan keltett radioaktivitás

Forrás aktivitás
(EBq/év)

Kozmikus sugárzás által keltett nC 0,001
Kozmikus sugárzás által keltett 1H 0,037
Földgáztermelésből radon 0,000002
Geotermikus energiatermelésből radon 0,00015
Szénipar 0,6

Orvosi röntgenvizsgálatok világszerte

Ország
dózis/

vizsgálat
(mSv)

gyakoriság
(év'1)

évi
átlagdózis
(mSv/év)

Anglia 0,7 0,46 0,3
Dánia 1,4 0,51 0,7
Franciaország 2,0 0,80 1,6
India 0,2 0,023 0,02
Irak 0,7 0,28 0,2
Irán 0,5 0,18 0,1
Japán 1,9 1,16 2,0
Kanada 0,8 1,05 1,0
Kína 0,6 0,15 0,1
Lengyelország 1,2 0,66 0,8
Németország 1,0 1,05 1,0
Olaszország 1,1 0,74 0,8
Oroszország 1,1 0,99 1,1
Románia 1,1 0,47 0,5
Spanyolország 1,4 0,57 0,8
Svájc 0,4 1,04 0,4
Svédország 1,1 0,52 0,6
Thaiföld 6,0 0,08 0,2
USA 0,5 0,80 0,4

(United Nations Scientific Committeee on the Effects of 
Atomic Radiation. UNSCEAR 1993 jelentés az Egyesült 
Nemzetek Szövetsége számára.)

Egyes esem ények által okozott sugárdózis
A dózisegyenérték egysége 1 Sv (sievert), ez biológiailag ekvivalens

y-sugárzásból származó 1 joule ionizációs energiával 
test-kg-onként. Ezt megszorozva az érintett népességgel

kapjuk a kollektív dózist (a Föld egész lakosságára vonatkoztatva)
Sv-fő egységben.

kollektív
Esemény dózis

(ezer Sv-fő)

1945 Hirosimái atombomba 1
1957 Windscale reaktor balesete 2
1957 Kystim hulladéktároló balesete 2,5
1961 Novaja Zemlja légöri kísérleti robbantás 1000
1964 SNAP-9A szonda visszatérése a légkörbe 2,1
1979 Harrisburg atomerőmű baleset 0,04
1986 Csernobil atomerőmű baleset 600
1992 El Chicon tűzhányó kitörése 10
Összes földalatti atombomba-kísérlet 0,2
Összes légköri atombomba-kísérlet 30000

Folyamatosan kapott kollektív dózisok

Forrás

kollektív
dózis
(ezer

Sv-fő/év)

Világító mutatójú karórák 1
Utazások repülőgépen 10
Orvosi fogröntgenek 17
Többi orvosi röntgenvizsgálat 1600
Orvosi radioizotópos vizsgálatok 160
Orvosi sugárterápia 1500
Orvosi radíoizotóp terápia 9
Geotermikus energia hasznosítása 0,005
Földgáztermelés 0,003
Kőolajtermelés 0,1
Foszfát műtrágyagyártás 10
Nukleáris ipartól lakosság 10
Nukleáris ipari dolgozók 20
Szénipar 110
Salakbeton építkezés 300
Házban lakni (radon összegyűlik) 6000
Természetes radioaktivitástól 7000

Energiatermelés okozta kollektív dózis
1 éven át 1 GW CIO9 watt) villamos energia termelése 

az alábbi kollektív dózisokkal jár

kollektív
Energiatermelés módja dózis

(Sv-fő)

Földgáz 0,03
Kőolaj 0,5
Geotermikus energia 2
Tőzeg 2
Nukleáris 3
Szén 20

Szerkesztőség: Budapest II., Fő u. 68. Eötvös Loránd Fizikai Társulat. Telefon/Fax: 201-8682 
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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

XLV. évfolyam 7. szám 1995. július

Einsteinnel kapcsolatos kutatásaink során több vissza
emlékezésben találtunk említést Einstein „magyar szár
mazású munkatársáról”, Grossmann Marcelxől. Jelen cik
künkben az ő pályafutását, tudományos tevékenységét és 
Einsteinnel való kapcsolatát kívánjuk felvázolni.

Családi háttér

Grossmann családi hátterének vizsgálata világosan 
cáfolta a fent említett magyar származást. Apai nagyapja, 
Jean Grossmann (1812-1884) hönggi, anyai nagybátyja 
Friedrich Lichtenhahn (1806-1866) bázeli polgár volt. 
Apja, Jules Grossmann 1843-ban született a svájci határ 
közelében fekvő francia Mühlhausenben.

1868-ban egy Budapesten tett utazás sorsdöntő fordulatot hozott 
Jules életében. A kiegyezést követő gazdasági fellendülést tapasztalva 
Jules úgy döntött, hogy Pesten folytatja üzleti tevékenységét. 1870-ben 
szerszámüzletet hozott létre, majd 1882-ben gazdasági gépgyárat alapí
tott társával, Rauschenbachhil közösen. Grossmann tehetős üzletem
bernek számított, vagyonát 1885-ben 150000 frankra becsülték. A cég 
1889-től „Első magyar gazdasági gépgyár részvénytársulat” nevet visel
te, telephelye a Külső Váczi út 7. szám alatt volt Hl.

A fiatal kereskedő 1870-ben kötött először házasságot, 
a bázeli Amanda Birmannt vette feleségül, de felesége 
két év múlva elhunyt. Jules Grossmann 1877. február 22- 
én kötött újabb házasságot a Bázelből származó Henri
ette Licbtenhahnna.1 (1850-1925), Marcel édesanyjával.

Grossmann ifjúkora és a pályakezdés évei

Marcel Grossmann 1878. április 9-én született Buda
pesten. Édesapja, Jules Grossmann foglalkozása kötötte 
tehát a családot a városhoz; egy nagy gépgyártó üzem 
tulajdonosa volt. Valószínűsíthető, hogy itt végezte az 
elemi iskolát, de erre vonatkozó információt fellelnünk 
mindezideig nem sikerült.

A Grossmann család 1893-ban visszaköltözött Svájcba, 
Zürich egyik kerületébe: Hönggbe. A fiatal Marcel Bázel
ben a felsőfokú reáliskolában fejezte be középiskolai 
tanulmányait, 1893-1896 közötti években. Családja eköz
ben elköltözött Zürich másik negyedébe, Thalwilba, az 
Alte Landstrasse 156. szám alá. Marcel az érettségi vizsga 
után hazatért Zürichbe, és jelentkezett a Politechnikai 
Főiskola1 matematika-fizika tanári szakára, ahol 1896 
őszén kezdte meg tanulmányait. Az osztály (VIA Section) 
nem volt nagy, mindössze 5 főből állt, ám diáktársai nem 
akárkik voltak: ide járt ugyanis az ifjú Albert Einstein és 
leendő felesége, Mileva Marie is. A két ifjú, Albert és 
Marcel között hamar nagyon szoros barátság alakult ki. 
Grossmann rövid idő alatt felfedezte Einstein tehetségét 
és azt jósolta az anyjának, hogy „egy nagyon nagyszerű 
valaki”lesz a fiából [2], Együtt tanultak, készültek a vizs
gákra is. Einstein, aki gyakran „kihagyta az előadásokat”, 
és helyette olvasással töltötte idejét, a vizsgákra való fel
készülésnél nagyon nagy segítséget kapott barátjától, aki 
szorgalmasan eljárt az előadásokra, és nagyon szép, jól 
használható jegyzeteket készített.

Grossmann a geometriához vonzódott, elsősorban a 
nem-euklidészi geometria érdekelte. Az osztályban ő 
volt a legjobb ebből a tárgyból. Talán sokakat meglep, 
hogy nem Einstein volt az osztályelső; az ember hajla
mos azt hinni, hogy zsenialitása minden téren minden
kit túlszárnyalt.

Az 1900. július 27-én lezajlott záróvizsga átlageredmé
nyei a következők voltak (a legjobb érdemjegy, így a 
maximálisan elérhető átlag 6,00 volt) [2]:

1. KollrosC5,45), 2. Grossmann (5,24), 3. Ebrat (5,14), 
4. Einstein (4,95), 5. Marie (4,00).

„ Ő [Grossmann] példás tanuló volt, én szétszórt és ál
matag. Ő a tanárokkal szoros kapcsolatban levő, köny-

1 1911-től az Eidgenössische Technische Hochshule (ETH) nevet viseli 
-  Szövetségi Technikai Főiskola
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nyű felfogású, én háttérben maradó, kielégítetlen és ke
véssé kedvelt voltam. De jó barátok voltunk és a beszél
getéseink néhány hetente egy jeges kávé mellett a Metro- 
polban a legkedvesebb emlékeimhez tartoznak. ” [4] -  
emlékezett később Einstein. A főiskola befejezése után 
Marcel azonnal tanársegédi állást kapott Wilhelm Fied
ler professzor mellett, csakúgy mint Kollros és Ehrat [51. 
Einstein azonban hosszas keresés után sem talált magá
nak állást, erről tudomást szerezve Marcel az apjához 
fordult, hogy segítsen barátján. Jules Grossmann jóba
rátja volt Friedrich Hallernek, a Szabadalmi Hivatal 
vezetőjének, és ő ajánlotta Einsteint Haller figyelmébe. 
Einstein 1901. december 18-án megpályázta a Szabadal
mi Hivatal által meghirdetett mérnöki állást. A követke
ző év elején Einstein feladta schaffhauseni magántanítói 
állását és Bernbe költözött. Haller személyesen, hossza
san vizsgáztatta Einsteint, hogy meggyőződjön képessé
geiről, és végezetül megkapta a hőn áhított kinevezést, 
mint a Szabadalmi Hivatal III. osztályú technikai szakér
tője.

Einstein Mileva Mariénak írt leveleiből láthatjuk, hogy 
a barátja milyen sokat jelentett számára, és mekkora se
gítség is volt valójában a megélhetési gondokkal küszkö
dő ifjúnak a remélt állás.

„ Tegnapelőtt este kaptam egy levelet Marceltől, amely
ben arról tájékoztatott, hogy valószínűleg fix  állást fogok 
kapni a Svájci Szabadalmi Hivatalban, Bernben!... Kép
zeld csak el micsoda csodálatos munka lenne ez nekem! 
Végtelenül boldog lenék, ha valami összejönne. Milyen 
kedves Grossmannéktól, hogy még egyszer magukra vál
lalták a gondot, hogy segítsenek nekem.” [6] (Einstein 
Milevának, 1901. április 15.)

„A ... koncert előtt, ahol játszottam, találtam egy leve
let Marceliustól a levesestányér ómban. Nagyon kedves 
levél volt, melyben azt írja, hogy a berni állás néhány 
hétem belül meg lesz hirdetve, és bizonyos abban, hogy 
én fogom elnyerni. ... Soha nem fogjuk elfelejteni, hogy 
mindent a drága Marceliusnak köszönhetünk, aki soha 
nem szűnt meg gondolni rám.” [7] (Einstein Milevának, 
1901. december 12.)

„Ismét jó hírek! ... Haller személyesen írt nekem egy 
nagyon barátságos levelet, hogy jelentkezzek a frissen 
létrehozott állásra a Szabadalmi Hivatalnál! Grossmann 
már gratulált. Neki fogom dedikálni a disszertációmat, 
hogy valahogy kimutassam hálámat. Megmutatta, hogy 
nagyon jó barát! ..."[8] (Einstein Milevának, 1901. de
cember 29.)

Utólag így emlékezett vissza barátja segítségére: „Ez 
egyfajta életmentés volt, ami nélkül ugyan nem haltam 
volna meg, de szellemileg elsatnyultam volna. ” [91

Mialatt Einstein az állásért aggódott, Grossmann elké
szítette doktori disszertációját Fiedlernél, melynek címe: 
„A párhuzamos struktúrák metrikus tulajdonságairól”. (A 
disszertációt 1902-ben fogadta el a zürichi egyetem.)

Röviddel ezután, 1901-ben Grossmann a frauenfeldi 
főreáliskola matematikatanára lett. Ezekben az években 
(1903-1904-ben) három másik dolgozatot is írt a nem- 
euklidészi geometria témakörében. 1903-ban feleségül 
vette Anna Kellen. Két gyermekük született, Hans Mar
cel (1904-1986) és Elsbeth (1909-1986).

1905- ben Einstein is megkapta a doktori címet, és há
lából a korábbi segítségért az alábbi dedikációt fűzte 
doktori disszertációjához: „Barátomnak, Dr. Marcel 
Grossmannak. ”

Ugyanebben az évben Grossmannt a bázeli felsőfokú 
reáliskola tanárává nevezték ki, s a város egyetemének 
magántanára lett. Ekkor publikálta két kisebb könyvét; 
mindkettő középiskolásoknak szóló geometriakönyv. Az 
egyik analitikus, a másik ábrázoló geometriával foglalko
zott [10].

Grossmann az ETH-n

1906- 07. téli szemeszterében korábbi professzorát, 
Fiedlert helyettesítette annak betegsége miatt az ETH-n. 
Mivel munkájával nagyon elégedettek voltak, ennek bi
zonyítéka, hogy végül rábírták a Geometriai Tanszék ve
zetésére 1907. október 1-től. „Első pillantásra egyfajta 
főnök-edző keveréknek a benyomását keltette." [11] Kur
zusai világosak és lelkesítő hatásúak voltak. Igyekezett 
érdekes gyakorlati példákat találni az elméletek alkalma
zásához. Speciális kurzusokat is tartott matematikusok
nak, projektív geometriából, axiomatikából és persze 
kedvenc területe, a nem-euklidészi geometria sem ma
radt ki. Diákjai pályáját tanulmányaik után is figyelemmel 
kísérte, sokszor segített munkahelyet találni nekik. Na
gyon sokan szerettek volna mellé kerülni tanársegédnek. 
Nyaranta nagy sikerű előadásokat tartott középiskolai 
tanároknak. 1910-ben kollégáival megalapította a Svájci 
Matematikai Társaságot, melynek 1916-1917. között el
nöke is volt. Évekig ő koordinálta a svájci matematika- 
oktatással kapcsolatos összes kérdést. 1911-ben, 33 éve
sen a matematika és fizika fakultás dékánja lesz, s hat 
évig maradt ebben a pozícióban.

Hatéves szünet után további 4 munkája jelent meg, 
1910-12. között. Ezek egyikét a Cambridge-ben rendezett 
matematikusok V. nemzetközi kongresszusán, 1912. au
gusztus 1-én be is mutatta [12], Ezen tanulmányok előz
ték meg az Einsteinnel való közös munkát, mely pár hó
nappal a cambridge-i konferencia után kezdődött.

Einstein-Grossmann együttműködés

A fiatal dékán első intézkedései közé tartozott, hogy 
megkérdezte Einsteint, nem lenne-e kedve visszatérni Zü
richbe, az ETH-ra. (Einstein ugyanis Prágát megelőzően, 
1909-11. között már első teljes jogú akadémiai pozícióját a 
zürichi egyetemtől kapta, és akkoriban gyakran találkozott 
régi barátjával, Grossmannal.) Ez a levél ugyan elveszett, 
de Einstein válasza megmaradt az utókor számára:

„ Természetesen kész vagyok elfogadni a tanári állást 
az intézményben. Nagyon boldog vagyok, hogy visszatér
hetek Zürichbe. Ez a kilátás vezérelt abban, hogy né
hány nappal ezelőtt elutasítsak egy meghívást az utrechti 
egyetemről. ”[131

Einstein nem csak ezt a meghívást utasította vissza Zü
rich kedvéért, de a még oly rangos new-yorki Columbia 
Egyetem ajánlata sem tudta eltéríteni szándékától, hogy a
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szeretett városba visszatérjen barátjához. 1912. július 25- 
én érkezett Einstein Zürichbe, és az év őszétől az ETH 
magáénak tudhatta Albert Einsteint, mint az elméleti és 
statisztikus fizika professzorát, aki 3 szemesztert töltött itt.

Einstein már 1907-től elkezdte kutatásait a relativitás- 
elmélet általánosításának lehetőségével kapcsolatban, 
jóllehet 1911-ig nem publikálta gondolatait ebben a té
makörben. A zürichi állást megelőző másfél évben azon
ban már 6 cikke jelent meg a témáról, amelyeket a prágai 
Német Egyetem professzoraként írt [14], Ezen cikkek 
meggyőzték Einsteint, hogy az általánosított elmélet ma
tematikai leírására az euklidészi geometria nem megfele
lő eszköz. A probléma megoldása igen komoly matemati
kai nehézségekbe ütközött, s ezek megoldásához új esz
közt kellett keresnie. Prágában töltött ideje alatt Georg 
Pick (matematikus kollégája) javasolta Einsteinnek az 
„abszolút differenciálkalkulus” alkalmazását, amelyet két 
olasz matematikus, Ricci és Levi-Civita dolgoztak ki a 
század legelején [15]. Einstein akkor még átsiklott ezen 
javaslat felett [16], Zürichbe történt megérkezése után 
szinte azonnal Grossmann segítségét kérte problémájá
nak megoldásához. „Grossmann, segítened kell, külön
ben megőrülök!” [17]

Grossmann hamar megtalálta az Einstein számára 
szükséges eszközt, a Riemann-féle geometriát, amely le
hetővé teszi az elméleti fizika egyenleteinek tetszőleges 
koordinátarendszerben történő leírását. (A matematikai 
elmélet kidolgozása Bolyai, Lobacsevszkij és Gauss 
munkásságával kezdődött, amelyet később Riemann ál
talánosított (1854), majd a szintén Zürichben tanító 
Christoff el bővítette a „kovariáns differenciálás” művele
tével, és végül Ricci és Levi-Civita már említett cikke 
zárja a sort.) Grossmann korábbi publikációit megvizs
gálva láthatjuk, hogy a témakör számára is új volt, hi
szen Riemann-geometriával ő sem foglalkozott. Ein
stein, barátja segítségével, rövid idő alatt elsajátította a 
számára új matematikai eszköz alkalmazásának mód
szerét, és ezzel nagy lépést tett az általános elmélet he
lyes egyenleteinek felkutatása felé.

Közös munkájukról 1913- szeptember 9-én előadást 
tartottak a Svájci Természetkutató Társaság éves gyűlé
sén, Frauenfeldben [18]. Einstein az elmélet fizikai aspek
tusait ismertette, míg Grossmann felhasznált matematikai 
eszközöket. Ezen két előadás alapján írt első összefoglaló 
cikkük 1913 végén jelent meg „A relativitáselmélet és a 
gravitációelmélet általánosításának vázlata” címmel [19]. 
A cikk részletes elemzését adja Pais híres Einstein-életraj- 
zában [20], és megállapítja, hogy találkozott „néhány he
lyes relativisztikus egyenlettel, néhány hibás gondolattal 
és ügyetlen jelölésekkel” [21]. A cikkben már alkalmazták 
a tenzorszámítást és az „újonnan felfedezett” geometriát.

A legújabb kutatások arra mutatnak, hogy Einstein már 
1912-ben eljutott a helyes egyenletek felírásáig, ekkor 
azonban még elvetette a kapott eredményt, mert ellent
mondott a newtoni egyenleteknek [22],

1914 elején Einstein elhagyta Zürichet, miután elfo
gadta Planck berlini meghívását, és a Kaiser Wilhelm Ins
titut igazgatója lett. Ekkor publikálták újabb közös cikkü
ket [23], amelyben bebizonyítják, hogy „a gravitációs 
egyenletek azon feltétel mellett általánosan kovariánsak,

hogy a ĝ v metrikus alaptenzort ezen egyenletek teljesen 
meghatározzák. ” [24]

Az általános relativitáselmélet végleges formájában 
először 1916-ban jelent meg [25] az Annalen der Physik- 
ben [26]. Einstein tanulmánya elején az alábbi szavakkal 
méltatta barátja hozzájárulását az elmélet megalkotásá
hoz: „...és végül hálás köszönetemet küldöm barátom
nak, a matematikus Grossmannak, aki segítségével nem
csak megkímélt a tárgyhoz kapcsolódó matematikai 
szakirodalom tanulmányozásától, de nagyban segített a 
gravitációs erőtér egyenleteinek felkutatásában is. ” [27]

Grossmann további tevékenysége

Einstein távozása után Grossmann folytatta oktató mun
káját. Igyekezett általános módszerekre támaszkodni, és 
azokat jól kiválasztott példákkal illusztrálni. Az egész mér
nöki kart tanította, s kiválóan összhangba hozta az elméle
tet és a mérnököket érdeklő gyakorlati megvalósítást. Elő
adásai világosak és még a gyengébb tanulók számára is él
vezetesek voltak. Igyekezett a középiskolák és a főiskolák 
közötti kapcsolatokat szorosabbra fűzni. [28]

Az 1. világháború azonban felborította addigi életét. A 
katonai szolgálat alól fel volt mentve, de úgy érezte, ten
nie kell valamit hazájáért. Tagja és elnöke lett az Új Hel
véciái Társaságnak. Egger professzorral közösen kiadták 
az Új Svájci Újságot, mely egyfajta missziószerepet töltött 
be szerinte. Előadásokat tartott az ifjúságnak nemzeti ér
zelmekről, az európai népek közti összefogásról, s több 
hónapos jótékony munkát végzett a hadifogoly diákok 
érdekében. Nem félt harcolni az igazáért, sok szellemi és 
anyagi áldozatot hozott a nélkülözőkért.

Vezető tagja lett a Szövetségi Érettségi Bizottságnak, s 
kialakított egy reformelképzelést az oktatással és az érett
ségivel kapcsolatban. Mindig objektív és őszinte volt, el
sődleges célja mindig is az oktatás sikere, színvonalának 
javítása volt. Amikor a matematika és fizika fakultáson le
járt dékáni megbízatása, a mechanikai és elektronikai ka
rok egyhangúlag őt választották fakultásuk dékánjává 
1917-ben, egy hat éves terminusra, annak ellenére, hogy 
matematikus volt, s a mérnökök közt is számos kiváló em
ber akadt volna erre a pozícióra. 1914-20. közötti évek
ben megjelent munkái pedagógiai és politikai kérdéseket 
tárgyaltak, ezen kívül 1915-ben jelent meg újra nagy sike
rű „Darstellende Geometrie” című művének 3- kiadása.

Az utolsó évek

Munkájának gyümölcsét azonban már nem tudta soká
ig élvezni. 1920 decemberében már panaszkodott egy 
influenzavírus idegi következményeiről. Ezek a multiplex 
szklerózis első jelei voltak. Einstein időnként meglátogat
ta barátját Zürichben, mivel idősebb fia, Hans Albert is az 
ETH mérnöki hallgatója volt, 1922-27. között [29]. „Albert 
fiam tanulmányai alatt már feltűntek az előjelek. Sok
szor és fájdalommal gondoltam rá, de már egyre ritkáb
ban láttuk egymást, amikor látogatóban ott [Zürichben] 
jártam. írta Einstein [30],
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1922-1930. között tovább dolgozott, öt munkát publi
kált a leíró geometriáról [31], de 1926-tól betegsége egyre 
súlyosbodott. Lánya, Elsbeth Grossmann visszaemlékezé
sei szerint beszédzavarokkal küszködött. Többször kel
lett helyettesíteni, s 1927. október 1-én kénytelen vissza
vonulni az ETH-ról.

Fájdalmas volt az ágyból néznie, hogy reformjai nem 
valósulnak meg. 1931-ben fejezte be utolsó tanulmányát. 
1935-ben a Svájci Matematikai Társaság 25 éves alapítási 
évfordulóján tiszteletbeli taggá nyilvánították. 1936. szep
tember 7-ről 8-ra virradó éjjel hunyt el. Einstein -  kissé 
meglepő módon -  nem írt neki gyászbeszédet, pedig 
nagy tehetsége volt ebben. Csak később, 1955-ben tette 
ezt meg. De írt egy levelet Marcel Grossmann özvegyé
nek, melyben visszaemlékezett a diákévekre, a „lázas, 
közös munkára” és amelyet így fejezett be:

„De egy dolog mégis nagyon szép: barátok voltunk és 
egy életen át azok is maradtunk. ” [32]

Epilógus

A fentiek alapján vitathatatlanul megállapíthatjuk, hogy 
Einstein matematikus asszisztensei (de talán fizikus „segé
dei” közül is) Marcel Grossmann volt az, aki a legnagyobb 
hozzájárulást tette Einstein munkájához. így mindenkép
pen megérdemli nevének megörökítését, amelyhez a 
nemzetközi fizikus társadalom is hozzájárul, hiszen az ő 
nevét viseli egy általános relativitáselméleti konferenciaso
rozat, amely kétévenként kerül megrendezésre. Végezetül 
hadd idézzük Stephen Hawking gondolatát, amellyel bizo
nyosan Einstein is egyetértene: „Ha végül is sikerül megta
lálnunk a teljes, egyesített elméletet... [az] az emberi érte
lem leghatalmasabb diadala lesz... mert akkor megismer
jük Isten gondolatait. ’’ [331
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A RÖNTGENDIAGNOSZTIKAI SUGÁRTERHELÉSEK 
MEGHATÁROZÁSA -  ROSENSTEIN MÓDSZERE

Giczi Ferenc, Ballay László*, Pellet Sándor*, Halmai Olivér 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Győr-Moson-Sopron Megyei Intézete, Győr 

“ Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet, Budapest

A röntgensugárzás legfontosabb szomatikus és geneti
kai következményei az élettani szempontból fontos, kriti
kus szervekben elnyelt dózistól függnek [1, 2], A külön
böző röntgendiagnosztikai vizsgálatok szervdózisainak 
becslésére többféle módszert dolgoztak ki, a cadaveren 
(hullán) végzett vizsgálatoktól [4] szövetekvivalens 
anyagból készült fantomon végzett TL dózismérésekig
[5]. Ezek a módszerek azonban specifikusak, és nem al
kalmazhatóak rugalmasan, ha a röntgenfelvételi paramé
terek megváltoznak. Mind technikai, mind adminisztratív 
szempontból bonyolult, költséges eljárások, amelyek 
gyakran laboratóriumi hátteret is igényelnek. Általában 
nem alkalmasak arra, hogy egy nagyszámú mintán vég
zendő, például egy országos felmérés alapját képezzék.

A kritikus szervek átlagos elnyelt dózisának meghatá
rozására szolgáló eljárások másik csoportjába a különbö
ző számítógépes modellek tartoznak [3, 6-8], amelyek a 
standard Monte Carlo-eljárást használják fel a röntgenfo
tonok útjának követésére, illetve a szervekben, szövetek
ben történő energia depozíciók meghatározására. Amíg a 
matematikai modellekben különböző matematikai kifeje
zések szolgálnak az idealizált emberi test leírására, a to- 
mográfiás modellek valós személyek CT adatait használ
ják fel a test háromdimenziós reprezentációjához. A szá
mítógépes modellek előnye, hogy rugalmasan adaptálha
tók a röntgendiagnosztikai gyakorlatban előforduló leg
különbözőbb vizsgálati szituációkra. Alkalmazhatóságu
kat tovább növeli, hogy a bemenő paramétereik könnyen 
meghatározhatók, ezek a röntgendiagnosztikai gyakorlat
ban ismert és használt dozimetriai paraméterek (fókusz
film távolság, mezőméret, sugárminőség, levegőben el
nyelt dózis stb.).

A Rosenstein által kidolgozott számítógépes eljárás [9] 
a matematikai modellek csoportjába tartozik. Az eljárás 
alapjait az Oak Ridge National Laboratory-ban fejlesztet
ték ki a belső sugárterhelések vizsgálatára, majd később 
jelentős módosításokkal Rosenstein tette alkalmassá a 
röntgendiagnosztikai sugárterhelések becslésére.

A Monte Carlo-eljárás során a röntgen-fotonok és az emberi test 
alkotóelemeinek két alapvető kölcsönhatását, a fotoeffektust és a 
Compton-szórást vesszük figyelembe. A röntgendiagnosztikai energia
tartományban (20-150 keV) párképződéssel nem kell számolni. Lénye
gesen lerövidíti a számolási időt az a feltételezés, hogy a fotonok által 
átadott energia a kölcsönhatás helyén elnyelődik, tehát mind a másod
lagos elektronok véges hatótávolságát, mind fékezési röntgensugárzá
sát (nagyon kicsi a keletkezés gyakorisága a kérdéses energiatarto

mányban) figyelmen kívül hagyjuk. A másodlagos elektronok hatótá
volsága általában kicsi a szervek méretéhez képest (< 0,3 mm) és csu
pán azok felszínén van észrevehető hatása. Ezek a határeffektusok a 
nagyobb szervek esetén elhanyagolhatók. A csontüregekben elhelyez
kedő aktív csontvelő dózisát viszont szignifikánsan megnöveli a kör
nyező csontokból származó fotoelektron emisszió, ezért ebben az eset
ben a fenti elhanyagolásokat nem lehet megtenni.

A fotontranszport eljáráshoz a fantomot mindhárom röntgendiag
nosztikai nézetben egy 4x4 cm-es rácsháló fedi le (1. ábra). Az adott 
kezdeti energiájú fotonok a 4x4 cm-es rácselem felületére véletlensze
rűen csapódnak be, a haladási irányuk (amelyeket a fantom koordiná
tarendszerében mért iránykoszinuszokkal adunk meg) a fantom közép
síkjára merőleges. Minden foton a kezdeti energia mellett egy, a létezé
sének valószínűségére jellemző kezdeti statisztikus súllyal (w -  1) is 
rendelkezik.

A fotonok kölcsönhatásának helyét, az energialeadások nagyságát a 
fotoeffektus és a Compton-szórás tömeggyengítési együtthatói -  Py„(£) 
és \íc(.E) -  határozzák meg, amelyek az eltérő összetételű és sűrűségű 
szervekre az összetevő elemekre vonatkozó hatáskeresztmetszetekből 
számolhatók a különböző fotonenergiákon. Amikor egy foton belép a 
fantomba elsőként a csontrendszer, a tüdő és az egyéb szövetek tömeg
gyengítési együtthatói közül a legnagyobbat választva (|i0 = + pc)> az
alábbi összefüggéssel meghatározzuk a foton repülési úthosszát és első 
kölcsönhatásának a helyét:

lnr.
d = -------, ahol rx 6 (0, 1) véletlen szám. (1)

Fo

1. ábra. Az emberi testet fedő rácsháló és a mező elhelyezkedése AP 
lumboszakrális gerincvizsgálat esetén.
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2. ábra. A felnőtt referencia ember idealizált modellje.

A d távolság megtétele után a foton p(/p 0 valószínűséggel lép köl
csönhatásba, ahol (l, annak a szervnek, szövetnek a tömeggyengítési 
együtthatója, ahova a foton ért. Ha r2 < p.(/p 0 (ahol rt e (0, 1) véletlen 
szám), akkor a kölcsönhatást valósnak tekintjük, egyébként (1) alapján 
újabb repülési út generálásával folytatódik a foton útja. Ez az eljárás 
alkalmas a foton repülési távolságának meghatározására függetlenül 
attól, hogy útja során hányszor lépte át különböző sűrűségű és elemi 
összetételű tartományok határát [10].

Valós kölcsönhatás esetén a foton poláris szórási szögét a Klein- 
Nishina-formulából, az azimutális szórási szögét egy egyenletes eloszlá
sú véletlen szám generálásával határozzuk meg. A foton ú| energiáját a 
Compton-formulából számítjuk ki. A Compton-szórás mellett, főleg 
alacsony energiák esetén a fotoeffektusnak is számottevő a valószínű
sége. Ezért minden kölcsönhatásban lecsökkentjük a foton statisztikus 
súlyát, azaz annak valószínűségét, hogy útját folytatva ismét Compton- 
kölcsönhatásban vesz részt:

iuv h (*„.,) ’ (2)

ahol illetve u>„ a foton statisztikus súlya a kölcsönhatás előtt, illet
ve után, p(. a Compton-szórás tömeggyengítési együtthatója, g pedig a 
totális tömeggyengítési együttható az adott szervben, szövetben.

A foton útjának követése akkor fejeződik be, ha kilép a fantomból, 
vagy energiája 4 keV alá, vagy statisztikai súlya 10~5 alá csökken. Az 
utóbbi két esetben a foton maradék energiája ismét a kölcsönhatás he
lyén nyelődik el.

A kölcsönhatásban átadott energia az alábbiak szerint számolható:

E’ = w„ (3)

ahol E„_j és E„ a foton energiája a kölcsönhatás előtt, illetve után.
❖

A szervdózis számításhoz használatos fantom a „referencia ember” 
méreteit követi (11): 174 cm magas és körülbelül 70 kg tömegű. Három 
jól elkülönülő részből, a felsőtestet, a karokat és a csípőt magába fog
laló törzsből, a lábakból és a fejnyak részből tevődik össze. A kisebb 
függelékeket (például orr, fül, ujjak, lábfej stb.) elhanyagoljuk.

Sűrűség és elemi összetétel szempontjából ugyancsak három részt 
különböztetünk meg: a csontrendszert (ami a modellben a csontszöve
tek, a csontvelő és egyéb szeives összetevők keveréke), a tüdőrégiót és 
az egyéb lágyszöveteket. Minden szeiv homogén összetételű és sűrűsé
gű. Az egyes régiók átlagos sűrűsége rendre 1,5, 0,3 és 1,0 kg/dm3. 
Mivel a jód 33,2 keV-es abszorpciós éle a leggyakoribb röntgenspektru
mok maximumának környezetébe esik, a pajzsmirigyben 10 mg jód 
jelenlétét is figyelembe vesszük.

KOPONYA 13.1%

CSIGOLYÁK 28.4%

BORDÁK + 10.2%
MELLCSONT

LAPOCKA 4.8%

KAROK 1.9%

KULCSCSONT 1.6%

l á b s z á r - 3.8% 
CSONT

MEDENCE- 38.2% 
CSONT

ÖSSZESEN: 1500 g 
aktív csontvelő

3■ ábra. A referencia ember idealizált csontmodellje.

A matematikai modellben az egyes testrészeket és az élettani szem
pontok alapján lényeges szerveket egyszerű geometriai alakzatok (el
lipszoid, csonkakúp stb.) reprezentálják (2. ábra).

Az emberi csontok trabecularis üregeiben kétféle -  határozottan 
nem elkülönülő -  csontvelő található: a vörös és a sárga csontvelő. 
Amíg a vörös csontvelő hematopoetikusan (a vérképzés szempontjá
ból) aktív és közvetlen kapcsolatba hozható a leukémiával, addig a 
sárga csontvelőt főként zsírszövetek alkotják. A referencia ember aktív 
csontvelőállománya 1500 gramm, amelynek túlnyomó része a meden
cecsontokban, a csigolyákban, a koponyában, a bordákban és a szegy
csontban található. Az idealizált csontmodell és az aktív csontvelő el
oszlása a 3 ábrán látható.

Az aktív csontvelő dózisának meghatározásához a homogén csont- 
modellben elnyelődött energiát ketté kell bontani, az aktív csontvelő
ben és az egyéb csontszövetekben elnyelődött részre. A 4. ábrán lát
hatjuk, hogy a homogén csont és a velőállomány tömeg-energia ab
szorpciós együtthatója 200 keV fölött megközelítőleg egyenlő.

A korábbi, belső sugárterhelés számítások során az aktív csontvelő
ben elnyelt energia meghatározásánál a tömeg-energia abszorpciós 
együtthatók hatását ezért figyelmen kívül hagyták.

A 20-150 keV-es röntgendiagnosztikai energiatartományban azon
ban a lágyszövetek tömeg-energia abszorpciós együtthatója lényegesen

4. ábra. Az aktív csontvelő és a homogén csontmodell tömeg-energia 
abszorpciós együtthatójának aránya.
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5. ábra. A csontokból származó fotoelektron emisszió hatását figyelem
be vevő korrekciós tényező.

kisebb, mint a homogén csonté. Ezért az aktív csontvelő által elnyelt 
energia meghatározását az alábbiak szerint kell végezzük:

K » „ ,

' K,/P)s ’
(4)

ahol wml az aktív csontvelő tömegaránya, (p.„,/p\ illetve, (fl^/p),,, a 
homogén csont, illetve az aktív csontvelő tömeg-energia abszorpciós 
együtthatója, Esl pedig a homogén csontmodellben elnyelt összenergia.

A 4. ábráról leolvasható, hogy a diagnosztikai energiatartomány
ban a tömeg-energia abszorpciós együtthatók aránya 0,177-0,888 kö
zé esik, míg a legtöbb spektrum csúcsenergiájához (30-40 keV) 0,179- 
0,201 érték tartozik. Mivel a röntgennyaláb csontrendszeren belüli 
spektrumára nincsenek adataink, ezért (4)-ben az energia szétbontása 
a primer energiára vonatkozó tömeg-energia abszorpciós együtthatók 
aránya alapján történik. Ennek következtében az aktív csontvelő dózi
sának számolásakor elkövetett szisztematikus hiba +1-2 %-nak be
csülhető.

Az aktív csontvelő tényleges dózisa a homogén csontmodell alapján 
becsült dózishoz képest a környező csontokból származó fotoelektron 
emisszió miatt nagyobb. Ez a korrekciós tényező a 20-150 keV energia
tartományban a trabecularis üregek méretének függvényében 2-20 % kö
zé esik. A különböző csontokra átlagolt korrekciós tényező az 5. ábrán 
látható az energia függvényében. A diagnosztikus röntgenspektrumokra 
legjellemzőbb 30-40 keV tájékán az elvégzett korrekció 10 % körüli,

❖
A rácselemek felületéről induló, meghatározott kezdeti energiájú 

fotonáram (30000 foton /  4 cm2) hatására az úgynevezett kritikus szer
vekben elnyelődött összenergiát tömegegységre normáivá kapjuk a 
szervenkénti átlagos abszorbeált dózisokat, amelyeket ezután az illető 
szerv referenciasíkjára (általában geometriai középsíkjára) vonatkozó, 
szabad levegőben mérhető, egységnyi besugárzási dózisra normáljuk.* 1 
A foton fluens és az abszorbeált dózis közötti kapcsolatot az alábbi 
összefüggés teremti meg:

D„r m°y 
foton /c m 1

1,59-10-° E ( p j p ) a, (5)

ahol E a foton energiája keV-ben, Cpm/p)a a levegő tömeg-energia 
abszorpciós együtthatója.

A röntgendiagnosztikai gyakorlatban az anteroposzterior (AP -  elöl
ről hátúira), a poszteroanterior (PA -  hátulról előre) és a laterális (LAT -  
oldalsó) vizsgálati irányok a tipikusak. A modellezésnél alkalmazott 
kezdeti fotonenergiákat a három vizsgálati irányban az 1. táblázat tar
talmazza.

1 Az USA-ban az ország méretéből és hagyományaiból eredően az Sí 
mértékrendszerre való áttérés lassú. Ennek köszönhetően a Rosenstein- 
módszer is a sugárvédelemben használt régi mértékegységeket használ
ja. A hazai gyakorlatot tiszteletben tartva alább közöljük az átszámítási 
tényezőket:

D ,J  mGy) s  8,69 *X(R)
1 rád = 10 mGy

1. táblázat

Kezdeti fotonenergiák  
a dóziskonverziós tényezők szám olásához

AP nézet PA nézet LAT nézet
(keV) (keV) (keV)

20 25 25
25 30 35
30 40 55
40 55 80
55 80
80 100

A tapasztalatok szerint a 100-150 keV energiatartományban a dózis
konverziós tényezők relatíve konstansok (±5 %). Ezért a 100 keV fölötti 
energia-tartományban a számolás gyorsítása érdekében a 100 keV-en 
meghatározott dóziskonverziós tényezőket használjuk. Az egyszerűsí
téssel nem követünk el nagy hibát, mivel még a nagyenergiás spekt
rumban is kicsi a nagyenergiás fotonok részaránya.

Minden Monte Carlo-módszert használó dózisszámításban a számolt 
dózisnak van egy statisztikus bizonytalansága, amelyet a kölcsönhatá
sok gyakorisága és homogenitása határoz meg az adott szervben. A 
dózis konverziós tényezők standard deviációja arányos az egy fotontól 
származó energiadepozíció standard deviációjával, amit a következő 
formulával határozunk meg:

S = 1
M (M - 1) E

i -  1

(6)

ahol Mázon fotonok száma, amelyek energiát adtak lejtz adott szerv
ben, E‘ az t-edik fotontól származó energiapozíció, E pedig az egy 
fotonra jutó átlagos abszorbeált energia az adott szervben. Az ebből 
számítható variációs koefficiens: CV = 100 S / E.

Abban az esetben, amikor az illető szerv a direkt mezőben, vagy 
annak szoros közelségében van, E' a tapasztalatok szerint közelítőleg 
normál eloszlású. 30000 foton indítása esetén azonban, ha az illető 
szervet kevesebb, mint 100 foton éri el, az E’ értékek már nem normál 
eloszlásúak és a CV értékek nagyobbak, mint 50 %. A petefészek, a 
méh, a here és a pajzsmirigy esetében a CV minden olyan rácselemre 
meghaladja az 50 %-ot, amely az illető szervtől távolabb helyezkedik el. 
Ezek a nagy bizonytalanságok azonban rendszerint kicsi TAR értékek
hez tartoznak, így nem csökkentik a TAR értékek alkalmazhatóságát. Az 
aktív csontvelőre vonatkozó dóziskonverziós tényezők CV-je általában 
1-5 % közé esnek minden rácselemre, aminek az alapvető oka a szerv 
relatíve nagy tömege és kiterjedése az egész fantomban.

A szervdózisok meghatározása 
a dóziskonverziós tényezők segítségével

A dóziskonverziós tényezők felhasználását egy gya
korlati példákon mutatjuk be. Határozzuk meg a petefé
szek sugárterhelését egy AP irányú lumbo-szakrális ge
rincfelvétel esetén. A felvételt a példa kedvéért 102 ern
es fókusz-film távolságból végezzük, a sugárnyaláb szé
lessége és magassága filmtávolságban 35,6, illetve 43,2 
cm. A röntgencső gerjesztő feszültsége 80 kV, teljes szű
rése 2,7 mm Al. Bőrtávolságban, de a páciens jelenléte 
nélkül, a beállított szituációban 6 mGy levegőben ab
szorbeált dózis mérhető. Elsőként meghatározzuk a 
mező méretét a kritikus szerv, adott esetben a petefé
szek távolságában.

A kritikus szervek mélységét (bőrfelszíntől mért távol
ságát) a fantomon belül a 2. táblázat tartalmazza. A pete
fészek esetében oldalnézetben azonban a két petefészek 
közötti középsíkot, aktív csontvelő esetén a fantom kö
zépsíkját választjuk referenciasíknak.
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2. táblázat

A kritikus szervek szövetek bőrfelszintől mért távolsága

Szervek
A bőrfelszíntől mért távolság (cm)

AP nézet PA nézet LAT nézet

Tüdő 10 10 17,2
Aktív csontvelő 10 10 17,2
Petefészek 10 10 17,2
Here 2 18 17,2
Pajzsmirigy 4 16 17,2
Méh 8 12 17,2
Teljes törzs 10 10 17,2
Női emlő 4 24 17,2

3■ táblázat
A m ező centruma néhány gyakori röntgenvizsgálat esetén

Vizsgálat
Távolság a 
vertextől 

(cm)

Távolság a 
középsíktól 

(cm)

Koponya AP, PA, LAT 8,5 0
Nyaki gerinc LAT 22,5 5,0
Mellkas AP, PA, LAT 42,4 0
Váll AP 31,0 ±15,3
Lumb. gerinc AP 66,5 0
Lumb. gerinc LAT 66,5 5,0
LS gerinc AP, PA, LAT 72,0 0
Medence AP 80,0 0
Bárium beönt. AP, PA 72,0 0

A 6. ábrán a vizsgálati geometria látható. Egyszerű 
geometriai megfontolások alapján a mezőméret a petefé
szek referenciasíkjában 30,3x36,8 cm-nek adódik. A leg
gyakoribb röntgendiagnosztikai vizsgálatokra a mező kö
zéppontjának tipikus elhelyezését a 3. táblázatban fog
laltuk össze. AP lumboszakrális gerinc vizsgálat esetén a 
mező középpontja a fantom középvonalán, a vertextől 72 
cm-re található. A mezőt -  középpontjának és méreteinek 
ismeretében -  ráhelyezzük a fantomot borító rácshálóra 
(1. ábra), majd a mezőben lévő rácselemek dóziskonver
ziós tényezőit a különböző fotonenergiákon összegezzük: 

A dóziskonverziós tényezőket 20-80 keV között 2 
keV-enként interpoláljuk, azon túl pedig extrapoláljuk. A

6. ábra. A vizsgálati geometria AP lumboszakrális gerincfelvétel esetén.

BÖRFELÜLET-1-

PETEFÉSZEK SÍKJA-.

ASZTALLAP 
FILM

4. táblázat

Kockázati tényezők a CDI m eghatározásához

Rák (0
r,(/)xl0'Vm Gy r,(c) xlO'VmGy

Férfi Nő Férfi Nő

Tüdő 2,0 2,0 0,1 0,1 0,95
Leukémia 2,4 1,6 0,12 0,08 0,95
Pajzsmirigy 0,33 0,67 6,3 12,7 0,05
Emlő - 5,0 - 3,0 0,60
Egyéb 5,0 5,0 1,5 1,5 0,75

5. táblázat
A CDI3 program outputja

A kritikus szervek röntgendiagnosztikai sugárterhelése (pGy)

Dátum: 1994/3/25
Vizsgálat: AP Lumboszakrális gerinc
Besugárzási dózis bőrtávolságban: 6 mGy
Fókusz-film távolság: 102,0 cm
Mezőméret filmtávolságban: 35,6 cm x 43,2 cm
Távolság a vertextől: 72,0 cm
Távolság a fantom középvonalától: 0,0 cm
kV tartomány: 76-95
HVL: 2,4 mm Al

Férfi Nő

Tüdő
Aktív csontvelő 
Pajzsmirigy 
Törzs szövetek

CDI (x lO '5) 
Here

83
280

1
990

0,69
12

Tüdő
Aktív csontvelő 
Pajzsmirigy 
Törzs szövetek 
Emlő
CDI(x  10~5)
Petefészek
Méh

83
280

1
990

0.67
1460
I960

A dózis elhanyagolható, az emlők teljes egészében a mezőn kívül 
vannak.

* A dózis kisebb, mint 0,5 pGy.

különböző energiákra számolt dóziskonverziós tényező
ket a sugárminőségnek megfelelő, 1 mGy levegőben ab
szorbeált összdózisra normált spektrum -  / (£ )  -  szerint 
súlyozva összegezzük. A 7. ábráról leolvasható, hogy a 
80 keV fölötti és a 20 keV alatti dózisjárulék elhanyagolá
sával nem követünk el nagy hibát. Az így kapott értéket a 
referenciasíkban szabad levegőben mérhető abszorbeált 
dózissal megszorozva megkapjuk az illető szerv átlagos 
abszorbeált dózisát. A bemutatott példában a számítás 
eredményeképpen a petefészekben elnyelt dózis D = 
1,38 mGy-nek adódik.

A Rosenstein módszerén alapuló CDI3 programcsomag 
[12] jelenlegi verziója férfi és nő referencia páciensre, az 5. 
táblázatban megadott szervekre, szövetekre határozza 
meg az átlagos elnyelt dózisokat. A méh átlagdózisának 
meghatározásával az embrió sugárterhelését becsülhetjük 
meg a terhesség első két hónapjában. Az átlagdózist azért 
tekintjük reprezentatívnak, mivel ismereteink szerint az 
embrió véletlenszerűen tapad a méh falához. Ebben az 
időszakban a terhesség általában még nem ismert. Ké
sőbb, a terhesség előrehaladtával a méh alakja, mérete és 
elhelyezkedése is jelentősen megváltozik, így a normál 
méh átlagdózisa már nem ad elfogadható becslést az emb
rió sugárterhelésére. A teljes törzs dózisán a csontrendszer
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és a tüdőszövetek kivételével a törzs lágyszöveteinek át
lagdózisát értjük, ami az effektiv dózisegyenérték számo
lásánál a maradék szervek átlagdózisát reprezentálja. A 
női emlő sugárterhelését csak AP és PA nézetben határoz
za meg a program, abban az esetben, ha mindkét emlő 
teljes egészében a mezőben van. Ellenkező esetben a 
rendszer tájékoztató üzenetet küld. A női szervdózisokat 
(az emlő kivételével) a férfi páciensre vonatkozó értékek
ből számoljuk. Bizonyos szervek (az aktív csontvelő, a 
tüdő és a teljes törzs) esetén a szorzófaktorokkal vesszük 
figyelembe az emlő árnyékoló és szóró hatását. Az aktív 
csontvelőre vonatkozó TAR értékeket a teljes aktív csont
velő állományra vonatkozó súlyozott átlag energiadepozí- 
ció alapján számoljuk, függetlenül attól, hogy az aktív 
csontvelő melyik részét érte a sugárterhelés. Ez az eljárás 
összhangban van az ICRP ajánlásával azokban az esetek
ben, amikor egy szerv részleges besugárzása történik és a 
dózis nem haladja meg az 1 grayt.

A rák-kockázat becslésére a szervdózisok alapján 
meghatározzuk az úgynevezett „cancer detriment inde
xet” (CDI) [13] az alábbiak szerint:

CDI -  £  [r,<jO + s(r ,(c ) ]ű „
i -  1

ahol rt(J) a végzetes rákok, r,(c) a gyógyítható rákok 
kockázati tényezője, s( a gyógyítható rákok relatív súlyos
sága, Dt pedig az z'-edik szerv, szövet átlagdózisa. A koc
kázati tényezők értékei a 4. táblázatban találhatók.

Értékelés

A matematikai modellek jellegzetessége, hogy a kü
lönböző szervek, szövetek alakját nagyon egyszerű alak
zatokra redukáljuk. így azok nem reális személyt írnak le 
annak teljes részletességében, hanem az átlagpopulációt 
reprezentálják. A fantom tehát csupán egy standard mo
dellje az emberi testnek, így az eredményeket nem lehet 
interpretálni az egyes emberekre. Az emberi test anató
miája páciensről páciensre eltérő, méretei jelentősen be
folyásolják az elnyelt dózis eloszlását a testben. A sugár
minőség és a besugárzott szövet függvényében a felező
réteg vastagság körülbelül 2-6 cm a lágyszövetekben. Ha 
a páciens vastagsága például egy felezőréteg vastagság- 
nyit megnövekszik, a belépő oldali bőrdózis megduplá
zódik és a szervdózis is a duplájára növekedhet az illető 
szerv mélységétől függően.

A Rosenstein-módszer pontosságának ellenőrzésére 
nagyon kevés tudományos gonddal felvett kísérleti adat 
áll rendelkezésre [12], Az irodalomban közölt kísérletek
hez általában nem adják meg reprodukálható módon a 
felvételi geometriát, a felvételtechnikai paramétereket, a 
szervek elhelyezkedését, illetve a szervdózis becsléséhez 
használt egyéb feltételezéseket.

A röntgendiagnosztikában a legnagyobb szervdózissal 
akkor számolunk, ha a kérdéses szerv a direkt mezőben 
helyezkedik el. Ebben a szituációban Rosenstein mód
szerének ellenőrzésére felhasználhatjuk a sugárterápiá
ban használatos, centrális tengelyre vonatkozó mélydózis

TAR (mGyS2öv/mGylev) TAR * f(E) (mGyszöv) és
f(E) (mGyev)

F o to n en erg ia  (keV)

7. ábra. A fotonspektrum és a TAR értékek a fotonenergia függvényé
ben AP lumboszakrális gerincvizsgálat esetén.

adatokat, amelyek homogén vízfantomban, ionizációs 
kamrával végzett mérésekből származnak. Az eredmé
nyek az inhomogén fantomban is alkalmasak a here és a 
petefészek dózisának tesztelésére AP felvételi nézet ese
tén. Ebben a nézetben ugyanis az említett szerveket lágy
szövetek veszik körül és nincsenek a csontok takarásá
ban. További összehasonlítást végezhetünk a pajzsmirigy 
AP és a petefészek PA vizsgálatára. Ezekben az esetek
ben azt várjuk, hogy a Rosenstein-fantom inhomogenitá
sai jelentős eltéréseket okoznak a homogén közeghez 
viszonyítva. Két alapvető következtetés vonható le ezek
ből az összehasonlításokból. Azokban az esetekben, ami
kor a vizsgált szerv nincs kitéve az inhomogenitások ha
tásának, a Rosenstein-módszer és a kísérletek eredmé
nyei jól egyeznek. Az egyezés AP nézetben herére, illetve 
petefészekre általában jobb, mint 3, illetve 11 %. Azok
ban az esetekben, amikor az antropomorf fantom inho
mogenitásai jelentős hatással vannak a fotontranszportra, 
a homogén közegre vonatkozó adatok jelentős alá-, vagy 
fölébecslést eredményeznek. PA nézetben például a pe
tefészek dózisát 2-4-szeres szorzóval csökkenti a köz
benső medencecsont árnyékoló hatása. Pajzsmirigy ese
tében AP nézetben a környező csontok hatásának és a 
jódtartalom következtében a dózis körülbelül 30 %-kal 
megnövekszik.

Sokszor előfordul az az eset, hogy a szervek ugyan 
nem  esnek  a d irekt m ezőbe, azonban  ahhoz nagyon  
közel helyezkednek  el, en n ek  következ tében  a szórt fo
tonoktól szárm azó sugárterhelésük nem  elhanyagolható. 
Egyik bizonyítéka a szórt fo tonok  jelen tőségének  az a 
tény, hogy m ég akkor is am ikor a petefészek  a használati 
nyalábba esik, sugárterhelésének körülbelül 75 %-a a 
környező szövetekből jövő szórt fo tonoktó l szárm azik. A
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szórt fotonoktól származó sugárterhelések a távolsággal 
hirtelen csökkennek. A direkt mező szélének és a heré
nek 3,5 és 9 cm-es távolsága esetén a here dózisának 
antropomorf fantomon mért és a Rosenstein-módszerrel 
becsült értéke 30 %-on belül megegyezett, relatív nagysá
ga pedig 2-10 %-a volt a here sugárterelésének, ha az a 
direkt mezőben van. Meg kell említeni, hogy a Rosen- 
stein-módszer nem veszi figyelembe a csőszűrésben és a 
röntgencső és a páciens teste közötti levegőrétegben 
keletkező fotonszóródás dózisnövelő hatását. Kísérletek 
szerint abban az esetben, ha az illető szerv a direkt mező
ben van a dózisnövekedés kisebb, mint 1 %, egyéb szer
vek esetére azonban elérheti a 25-50 %-ot.

A Rosenstein-módszer pontosságának ellenőrzése az 
aktív csontvelő esetében a legnehezebb. Az aktív csont
velő sugárterhelésének meghatározására irányuló kísérle
tek során kisméretű ionizációs kamrákkal végeztek dó
zisméréseket a csontrendszer meghatározott pontjain, 
majd a mért értékeket az aktív csontvelő relatív tömege 
szerint súlyozták. A dózisbecslést bizonyíthatóan jelentő
sen befolyásolta a doziméterek elhelyezése. Ezzel szem
ben a Rosenstein-módszer az egész csontrendszerben 
számolja az elnyelt energia nagyságát. A tapasztalatok 
szerint a két módszerrel számolt aktív csontvelődózisok 
jelentősen eltértek egymástól. Az eltérés mértéke függött 
attól, hogy a csontrendszer melyik részét érte a sugárzás.

A fejlett országokban  folyó gyakorlattól eltérően  ha
zánkban  a lakosság m esterséges sugárterhelésének jelen
tős, feltéte lezhetően  m agas hányadát kitevő röntgendiag
nosztikai eljárások páciensdózisai nem  regisztráltak és 
elem zettek  kielégítően. A m agyar népegészségügy priori
tásai között szerepel, hogy m eg kell kezdeni és 2000-ig 
be kell fejezni a páciensdózisok felm érését és az adatok 
alapján javaslatot kell tenni az egészségügyi korm ányzat
nak  a diagnosztikai eljárásokból eredő  sugárterhelés in
dokolatlan  részének  visszaszorítására. Ennek okán  m eg
vizsgáltuk a szervdózis m eghatározására szolgáló kü lön
böző  eljárásokat.

Vizsgálataink alapján azt a következtetést vontuk le, 
hogy Rosenstein módszere alkalmas arra, hogy a kitűzött 
cél, egy országos felmérés alapjául szolgáljon. A módszer 
előnye, hogy bemenő paraméterei könnyen előállíthatok, 
alkalmazása laboratóriumi hátteret nem igényel. Mivel a 
szervdózisokat egységesen a referencia páciensre szá

molja, különösen alkalmas azon felvételtechnikai para
méterek tendenciáinak vizsgálatára, amelyek leginkább 
befolyásolhatják a páciensdózisok alakulását. Nem utolsó 
szempont, hogy a Rosenstein módszerét felhasználó 
NEXT (Nationwide Evaluation of X-Ray Trends) [14] 
programot az USA 40 tagállamában és három egyéb or
szágban 1972. óta használják, így alkalmazhatóságával 
kapcsolatosan már több évtizedes tapasztalat áll rendel
kezésre.
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FIZIKUSNAPOK 1996  
KÖZÉPISKOLÁS FIZIKA PÁLYÁZAT

Az MTA Atommagkutató Intézete 1996. március e lső  hetében 17. 
alkalommal szervezi meg a FIZIKUSNAPOK rendezvénysorozatát. Eb
ből az alkalomból az alábbi témakörökben hirdetünk pályázatot: 

Minden, mi él, egyenlő soká él,
A százados fa s egynapos rovar.
Eszmél, örül, szeret és elbukik,
Midőn napszámát s vágyait betölté.
Nem az idő halad: mi változunk,
Egy század, egy nap szinte egyre megy.

(Madách)
1. Periodikus és véletlenszerű folyamatok felhasználása időmérésre. 

Az idő, mint fizikai alapmennyiség. Hogyan lehet egy véletlenszerű 
folyamat alkalmas időmérésre?

2. Tetszőleges fizikai folyamat időbeliségének kísérleti vizsgálata.
A pályázók csak röviden foglalják össze a vizsgált jelenség elméleti hát

terét, de részletes leírást adjanak az alkalmazott kísérleti összeállításról, 
a mérési eredményekről, és azok körültekintő kiértékeléséről.

A pályamunkák előzetes elbírálása alapján kiválasztott pályázóknak 
a díjazásra javasolt kísérleti munkákat -  az eredményhirdetés napján -  
a bírálóbizottságnak be kell mutatnia.

A 10 gépelt oldal terjedelmű pályamunkákat 1996. január 20-ig az 
MTA ATOMKI Igazgatói Titkárságának címére, (Debrecen, Pf, 51. 4001 
Bem tér 18/c) kérjük beküldeni. A pályamunka tartalmazza a pályá
zó®  személyi adatait (név, iskola, cím, osztály, szaktanárok neve), 
valamint a felhasznált forrásmunkák pontos adatait.

Pályadíjak témakörönként a következők: I. díj 4.000 Ft, II. díj 3.000 Ft,
III. díj 2.000 Ft. A legkiemelkedőbb pályamunka az ATOMKI 6.000 Ft-os 
Hatvani díját kapja. A pályázat nyilvános eredményhirdetésére a FIZI
KUSNAPOK keretében kerül sor.

Pálinkás József igazgató
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KORODI ALBERT
(1898 -  1995)

Ismét eltávozott az élők sorából e század nagy felfede
zéseinek egyik tanúja, Korodi Albert. 1898. július 20-án 
született Budapesten. Egyetemi tanulmányait a Budapesti 
Műszaki Egyetemen kezdte és a Beriin-Charlottenburgi 
Műszaki Egyetemen fejezte be, ahol villamosmérnöki 
oklevelet szerzett [1], 1952-ben kapta meg Budapesten a 
műszaki tudományok kandidátusa fokozatot addigi mű
szaki-tudományos tevékenységéért elméleti rádiótechni
ka, információátviteli rendszertechnika témakörben [2], 
1968-ban, 70 éves korában saját kérésére ment nyugdíj
ba, de további tíz évig tudományos tanácsadóként műkö
dött a TKI-ban. 1995. április 28-án hunyt el Budapesten.

Viharos és sokszor tragikus történelmi korszak köze
pette is érdekes és izgalmas pályafutása volt. Már korán 
jelentkeztek kiemelkedő képességei a matematika és a fi
zika területén. 1916-ban érettségizett a Markó-utcai főre
áliskolában, ahol matematika tanára Fröhlich Károly és 
Pólya György volt. Még abban az évben (akkor még 
Kornfeld néven) első díjat nyert a XXIII. Országos Eötvös 
Loránd Matematikai Tanulóversenyen [3, 4], Néhány nap
pal később dicséretben részesült a báró Eötvös Loránd el
nökletével megrendezett I. Károlyi Irén Fizikai Tanuló- 
versenyen az első díjat nyert Jendrassik. György és a má
sodik díjas Szilárd Leó mögött. Velük együtt iratkozott be 
a Budapesti Műszaki Egyetem gépészmérnöki karára. 
1920-tól kezdve azonban nem elsősorban a személyi ké
pességek és tehetség döntötte el, ki járhat egyetemre Ma
gyarországon. így Szilárddal együtt arra kényszerült, 
hogy külföldön folytassa tanulmányait.

A Beriin-Charlottenburgi Műszaki Egyetemen már hall
gató korában asszisztens lett az Elméleti Elektrotechnika 
Tanszék laboratóriumában. Tanulmányai során szoros 
barátság fűzte Szilárd Leóhoz, akivel sokat beszéltek 
munkájukról. A villamosmérnöki oklevél megszerzése 
után először egy berlini gépgyárban, azután egy évig egy 
kutatóintézetben dolgozott, ahol nagyfeszültségű elektro
mos terekben végzett mérésekkel foglalkozott 15]. Itt ta
lálkozott ismét Gábor Dénessel, akivel már a Markó-utcai 
gimnáziumban megbarátkoztak, és aki nagyfeszültségű 
hálózatokban kialakult tranziensek mérését dolgozta ki.

Szilárd Leóval is szorosabbá vált kapcsolata. Kérésére 
elektrodinamikus szivattyút tervezett háztartási hűtőszek
rényhez, hogy ne legyen szükség forgó alkatrészt tartal
mazó kompresszorra. Szilárd Leó hívására átment az 
AEG-Kutatóintézetbe, ahol egy csoport vezetésével bíz
ták meg folyékony fém elektrodinamikus szivattyúzásá
val működő hűtőgép megvalósítására. Ennek kapcsán 
ismerkedett meg Albert Einsteinnel 1928-ban [6], aki je
lentősen hozzájárult e hűtőgép-típus szabadalmához [7]. 
A kutatás során többször meglátogatta őket a laboratóri
umban, amikor érdekes eredményre jutottak. A nagy 
gazdasági válság idején, 1932-33-ban az AEG-Kutató lét

számát felére csökkentették, és ezt a munkát is leállítot
ták. Hűtőgépekben azóta sem szivattyúznak folyékony 
fémet, de az elektrodinamikus nátriumszivattyúkat gyors 
atomreaktorok hűtőrendszerében használják.

1933-ban jött vissza Magyarországra. Először állástalan 
volt, majd a Vatea-cégnél dolgozott egy szabadalma tár
gyát képező mérőerősítő megvalósításán, de a munkát 
abbahagyta, amint megtudta, hogy azt Amerikában már 
megvalósították. 1934-ben a magyar Philips rádiógyárban 
kapott állást. Philips-közleményekből és egyéb műszaki 
irodalomból ezt a szakmát is megtanulta. Ehhez angol, 
német és francia nyelvtudása mellett hollandul is megta
nult. Az első néhány évben 1936-tól egy rádiókészülékek 
minőségellenőrzésével foglalkozó csoport szervezése és 
vezetése volt a feladata, 1938-tól amikor megindult a ké
szülékek gyártása, főkonstruktőr és a laboratórium veze
tője lett.

Szerencsésen túlélte a háborút és a munkaszolgálatot és 
a Philips-gyárban dolgozott 1950-ig, amikor a céget álla
mosították, majd egy év múlva megszüntették. 1950-ben 
lett az. akkor megalakult Távközlési Kutatóintézet (TKI) 
tudományos főmunkatársa és egy csoportot vezetett. 
Ebben az intézetben számos haditechnikai feladattal bíz
ták meg, amelyekről nyilvános közlemények nem jelen
hettek meg. Elsősorban a mikrohullámú rádióösszekötte
tések kutatásával kapcsolatos problémákon dolgozott.

Elsőként foglalkozott Magyarországon információ-el
mélettel, és előadásokat tartott a Mérnöki Továbbképző 
Intézetben [8], a TKI szemináriumain és esti egyetemen. 
Komolyan érdekelték a sztochasztikus folyamatok és a 
statisztikai következtetések, amit az is jelez, hogy fordítá
sában jelent meg U. Grenander cikke három részben [91. 
Már elmúlt ötven éves, amikor megtanult oroszul, hogy 
hatékonyan közreműködhessen a moszkvai Popov-inté- 
zettel kialakított együttműködésben. A TKI-ban egy idő
ben osztályához tartozott az URAL-számítógép is. Az ak
kor egész szobát betöltő monstrum feladatait ma egyet
len chip ellátja, de akkor Magyarországon ez volt a leg
korszerűbb számítógép.

Munkatársait mindig segítette, több fiatal kollégáját 
indította el a tudományos kutatás útján. Tudományos disz- 
szertációk kidolgozását irányította, részt vett disszertációk 
bírálatában. Évtizedekig tagja volt tudományos egyesüle
teknek, így az Eötvös Loránd Fizikai Társulatnak, a Neu
mann János Matematikai Társaságnak és a Híradástechni
kai Tudományos Egyesületnek (HTE). 1993-ban a HTE 
egész életének munkásságát az egyesület legmagasabb ki
tüntetésével, a Puskás TiVADAR-DÍjjal jutalmazta.

Nyugdíjas éveiben is igyekezett figyelemmel kísérni a 
technika fejlődését. Hosszú évekig referálta az OMIKK 
részére az IEEE két legfontosabb folyóiratát, a Spectru- 
mot és a Proceedings-t. Életének szinte utolsó pillanatáig

KORODI ALBERT (1898 -  1995) 231



foglalkoztatta egy fizikai probléma, az elektromágneses 
hullámok terjedése és szóródása különféle közegekben, 
különösen ritka gázokban. Elektrodinamika könyvekből 
készített ehhez jegyzeteket és még halála előtt két nappal 
is rákérdezett újabb két szakirodalomra.

Élete utolsó éveit gyermekei és azok családja körében 
töltötte, unokáival, és megismerte külföldön élő déduno
káit is. Unokaöccse Lax Péter. Tartalmas, gazdag és bol
dog élete volt.

Kedves Ferenc

Irodalom

1. Korodi Albert: Mérnökpályám történetének rövid összefoglalása -  
megjelenőben

2. A Magyar Tudományos Akadémia Almanachja -  Akadémia Kiadó, 
Budapest, 1980. 731. old.

DOBOS LAJOS
(1928 -  1995)

Dobos Lajostól búcsúzunk! Dobos Lajos az 50-es 
évek elején került az Akadémia alkalmazásába, és ott 
töltötte további aktív életét. 1990-ben ment nyugalom
ba. A Matematikai és Fizikai Tudományok Osztályán 
dolgozott, az utóbbi évtizedekben ő volt az Osztályon a 
tudományos titkár, a Titkárság vezetője. Hajós György, 
Budó Ágoston, Kónya Albert, Császár Ákos osztályelnö
kök mellett működött.

Leghosszabb ideig mi dolgoztunk együtt. 1976-90, 
de ezt megelőzően is, tulajdonképp kezdettől, hogy el
foglalta állását az Akadémián. A Fizikai Bizottság titkára 
voltam, és ő lett megbízva a Szaktitkárságon a Fizikai 
Bizottság és a többi fizikus testület működésének gon
dozásával.

A sok éves együttműködés alapján sok jót és szépet 
mondhatok Dobos Lajosról mint munkatársról és mint 
emberről egyaránt. És ezt most nem csak a kegyelet kí
vánja így tőlem, meggyőződésből teszem.

Dobos Lajos körültekintő, gondos, lelkiismeretes volt 
munkájában. Korán reggel jött be az Osztályra és ha 
szorított az idő, hazavitte a munkát, otthon is dolgozott. 
Különleges érzékkel állította össze és fogalmazta meg 
az osztálybeszámolókat, a különböző jelentéseket, kör
leveleket. Mindig tudta, mikor van szükség tapintatra és 
mikor határozott vagy keményebb hangvételre. Tudta 
ezt írásbeliségében, felszólalásaiban, a mindennapi 
érintkezésekben vagy különleges alkalmakkor egyaránt. 
Nyílt, őszinte, egyenes volt akár az Akadémia veze
tőivel, vagy különböző főhatóságok képviselőivel, akár 
saját beosztottjaival beszélt. Sokat is adtak véleményére

Elhangzott a temetésen 1995. május 25-én.

3. Mathematikai és Physikai Lapok XXV: A XXIII. mathematikai tanu
lóverseny (187. old., megoldások 193. old.), az I. phisikai tanuló- 
verseny (188. old. megoldások 199. old.)

4. O láh Vera: Interjú a 77 évvel ezelőtti matematikai tanulóverseny 
győztesével: dr. Korodi (Kornfeld) Alberttel -  Matematikai Lapok, 
1993, 439. old.

5. Palló Gábor: Emlékszilánkok Szilárd Leóról, Interjú Korodi Albert
tel -Fizikai Szemle, 1991/7, 227. old.

6. Korodi Albert: Találkozásom Albert Einsteinnel -  Fizikai Szemle, 
1979/6, 225. old.

7. Leo Szilard, Albert Einstein: Electrodynamic Movement of Fluid 
Metals Particularly for Refrigerating Machines -  British Patent No. 
303,065 (filed December 24, 1928, issued May 26, 1930). Id. Fizikai 
Szemle, 1979/2, 67. old.

8. Korodi Albert: Bevezetés az információ-elméletbe, (Kézirat) Mér
nöki Továbbképző Intézet 1953-54. évi előadássorozatából: 2763. 
Felsőoktatási Jegyzetellátó vállalat, Budapest (1954) 58 old.

9. LI. Grenander: Sztochasztikus folyamatok és statisztikus következ
tetések L, II., III. -  MTA III. Oszt. Közi., 15 (1965) 51-87. old., 125- 
164. old., 313-340. old.

a mindenkori elöljárók és kollégái, más osztályok tit
kárai is. Sok éven át nesztora volt a tudományos tit
károknak, akik úgyszintén tisztelték, becsülték és sze
rették.

Különösen fontos volt mindnyájunknak és néki is az 
osztálytagokhoz való viszonya. E téren is, minden vonat
kozásban korrekt úton haladt: mindig az ügyet nézte, 
nem személyeskedett, részrehajlás nélkül, nyíltan járt el a 
különböző ügyekben, őszinte volt, sosem hajbókolt, ha 
szükségét érezte, kritizált is, tette ezt szemben, senki háta 
mögött. Bizalmas beosztás volt az övé. Sokat kérdezős
ködtek a múltban a tudományos titkártól innen is, onnan 
is az Osztály tagjai felől, az osztályülések hangulatáról. 
Dobos Lajos egyik legszebb és legértékesebb emberi 
tulajdonsága volt a becsületesség, a jószándékú, konst
ruktív, segítőkész magatartás.

Jó szervező volt. Jól tudta megszervezni saját és be
osztottjai munkáját és ha ha kellett a különféle rendez
vényeket is. Az ülésekre fölkészült, ismerte a szabályo
kat, rendelkezéseket és azokat be is tartotta és tartatta. 
Gyakran az osztályülést ő figyelmeztette egy eljárás be
tartására.

Széleskörű kapcsolatait Akadémián belül és kívül 
mindig mások számára és nem maga előnyére használta 
föl. Még a külföldi utazási lehetőségeket is elhárította 
magától. Szeretett dolgozni, többször mondta: örül, ha 
ötleteket kap, amivel javítani lehet az Osztály munkáját, 
örült akkor is, ha az munkatöbblettel járt. Ilyen volt 
Dobos Lajos.

Búcsúzunk tőled, becsültünk, szerettünk. Emlékezni 
fogunk Rád!

Tarján Imre
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AKADÉMIAI OSZTÁLYKÖZLEMÉNYEK
Rovatvezető: Neményi Márta

MTA Matematikai és Fizikai 
Tudományok Osztálya

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 156. RENDES KÖZGYŰLÉSE
(1995. május 8-12.)

Kosáry Domokos elnöki megnyitóját „Tudományos 
stratégiánk alapjairól”, Keviczky László főtitkári beszámo
lóját „Stabilizáló program” címmel tartotta. Horn Gyula 
miniszterelnök a közgyűlést levélben köszöntötte. Nagy 
érdeklődést váltott ki a megjelentek körében a két új ma
gyar származású Nobel-díjas előadása. Oláh György.- 
Alaptudománytól új technológiáig és Harsányi János: A 
racionális viselkedés fogalma címmel.

Új akadémikusok

A közgyűlésen került sor rendes, tiszteleti és külső 
tagok választására.

A fizikusok közül új rendes tagok lettek:
Bor Zsolt és Zimányi József a fizikai tudományok, 

Gyulai József és Nagy Elemér a műszaki tudományok, 
valamint Meskó Attila a földtudományok osztálya elő
terjesztésére.

Új tiszteleti és külső tagok
Kivonat a z MTA 1994. októberi közgyűlésén elfogadott 
alapszabályából:

(1) Külföldi akadémikusok a z Akadémia külső tagjai 
és tiszteleti tagjai.

(2) Külső taggá a z a tudós választható, aki külföldön 
él, nem magyar állampolgár, de magát magyarnak vall
ja, tudományát elismerten és különösen magas színvo
nalon, alkotó módon műveli, és szoros kapcsolatot tart a 
magyar tudományos élettel.

(3) Tiszteleti taggá a z a külföldön tevékenykedő tudós 
választható, aki szaktudományát nemzetközileg kiemel
kedő színvonalon műveli, és aki a magyar tudomány 
különleges megbecsülésére tarthat számot.

Új tiszteleti tagok lettek:
Sakae Shimizu (Japán, 1915. Kyoto)
Sakae Shimizu professzor tagja volt a hirosimai 

bomba robbanását vizsgáló első japán tudóscsoportnak 
pár nappal a robbanás után, majd vezetője a második 
csoportnak. Ez kiemelkedő magfizikai munkássága mel
lett nemzetközileg elismert szakértővé tette a légköri 
nukleáris robbantások következményeinek kutatásában. 
A hirosimai és nagaszaki bomba késő utóhatásait felmérő 
jelentéskötetet ő publikálta.

1981. óta sokszor járt hazánkban. Konferenciákon, 
kutatóintézetekben, tanárok számára tartott előadást; a 
Fizikai Szemlében is publikált. A Japán-Magyar Baráti 
Társaság alapító tagja; az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 
tiszteletbeli tagja. Több mint húsz éve kezdeményezte a 
ma is sikeresen folytatódó együttműködést az ATOMKI

és a Kyotói Egyetem között. Most, a hirosimai bomba 
robbanásának 50. évfordulóján javasolta a bizottság, 
hogy az MTA válassza tiszteleti tagjává.

Sakae Shimizu a Kyotói Egyetemen tanult, ott lett B. 
Arakatsu professzor tanársegéde majd docense. A hábo
rú alatt részt vett egy japán ciklotron építésében (ezt a 
megszálló csapatok befejezés előtt, 1945. november 23- 
án szétrombolták), a fotonukleáris reakciókat, a fotomag- 
hasadást, majd radioaktív bomlási jelenségeket nemzet
közileg elismerten tanulmányozta.

1945. augusztus 6-án robbant a hirosimai atombom
ba; a szakértői csoport augusztus 9-én érkezett Hirosi
mába. Megrendítő élményeiről nálunk is beszámolt 
1981-ben, világszerte mintegy 200 helyen tartott még 
ilyen előadást. A második csoportot már Shimizu vezet
te, augusztus 12-én érkezett Hirosimába. Ez a csoport 
fedezte fel, hogy a robbanás gyors neutronokkal műkö
dő láncreakció volt (vas felaktiválása stb. alapján). A 
hirosimai és nagaszaki bombák következményeit ameri
kai-japán vegyesbizottság követi nyomon. Ennek szak
mai vezetői japán részről Sakae Shimizu és tanítványa, 
Sohei Kondo. Az egészségügyi utóhatásokról mindket
ten publikáltak, s erről hazánkban is beszámoltak, me
lyek magyaail is olvashatók.

Sakae Shimizu végezte a Fukuryu Maru (Szerencsés 
Sárkány) japán halászhajó hajósainak és a bikini szuper 
hidrogénbomba-robbanás (1954. március 1.) kihullásá
nak radiológiai vizsgálatát. Ő és munkatársai állapították 
meg, hogy az FFF (fissziós-fúziós-fissziós) bomba volt. A 
légköri atomfegyver-kísérletek kihullásának mérésével, 
egészségügyi hatásainak feltárásával jelentékenyen hoz
zájárult munkatársaival az atomcsend-egyezmény megva
lósulásához.

Shimizu professzor világszerte elismert tudós. Az általa 
vezetett kiértékelés mutatott rá először a lineáris rákkoc- 
kázat/dózis összefüggés korlátáira: arra, hogy az ala
csony dózisokat a sejt védekező rendszere leküzdi, így 
valószínűsíthető egy érzékenységi küszöb. Ezt éppen
1994-ben az egri IUPAP-konferencián erősítették meg 
amerikai tapasztalatok.

Sakae Shimizu idős ember, de mindig a jövőbe tekint. 
A riói Föld Csúcs alkalmából alakította meg a globális 
felelősséget valló Kyotói Fóaimot, valamint a Felelősség 
a Jövő Generációért Alapítványt.

David Norman Schramm (USA, 1945. Saint Louis)
David N. Schrammot, a Chicagói Egyetem professzo

rát, az amerikai National Academy of Science tagját, a Ma
gyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagjának választotta.

David Schramm világhírű fizikus, a nukleáris asztrofi
zika egyik legkiemelkedőbb egyénisége. Rendkívüli pro
duktivitását 344 tudományos és 28 népszerű cikke jellem
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zi; 15 konferencia és számos nyári iskola (Erice, Les 
Houches, Budapest) szervezője és igazgatója, a konferen
ciakötetek szerkesztője volt. Két népszerű könyve jelent 
meg a részecskefizika és asztrofizika területéről, az egyi
ket Leon Ledermannai, a Fermi Nemzeti Laboratórium 
(volt) igazgatójával együtt írta. Ezen túlmenően számos 
tudományterjesztő könyv „hőse”.

David Schramm tudományos munkásságának nagy ré
szét a neutrínók asztrofizikai szerepének vizsgálata képe
zi. Munkássága kiterjed a Nap-neutrínóktól a szupernó
vákon át a neutrínók kozmológiai szerepéig. A modern 
részecskefizikában és magfizikában egyaránt otthonos, 
számos munkája foglalkozik kozmológiai fázisátmene
tekkel és a csillagokban lezajló magfizikai folyamatokkal.

Legnagyobb feltűnést és elismerést az váltott ki, hogy 
a korai forró Univerzum expanzió okozta lehűlésének 
„első három percében” realisztikusan végigszámolta és 
rekonstruálta a könnyű elemek kialakulását hidrogénből 
és neutronokból. A nyert deutérium, 3He, hélium, lítium, 
berillium, bór gyakorisága akkor egyezik meggyőzően a 
megfigyelt kozmikus izotópgyakorisággal, ha feltételezi, 
hogy az Univerzumban a könnyű neutrínók száma nem 
lehet négynél több, és hogy az Univerzum anyagának 
90 %-a nem atomos természetű. Az első föltevést a CERN- 
ben megfigyelt Z° bomlások utólag teljesen igazolták. A 
másik föltevést alátámasztani látszik a nem-atomos „sötét 
anyag” gravitációs hatása. Ezért David Schrammot Nobel- 
díjra is jelölték.

David Schramm rendkívüli befolyással rendelkezik az 
USA fizikus közéletében. Jelenleg a National Research 
Council (ez az USA tudománypolitikáért felelős szerve
zete) fizikai és csillagászati bizottságának elnöke, és 
ebben a szerepében döntő befolyása van az USA fiziká
ján belül a hosszútávú prioritások és stratégiai kapcsolat- 
rendszerek kijelölésében. Tagja a British-North American 
Commissionnak, amely a vezető multinacionális vállala
tok (Rolls-Royce, General Motors, General Electric stb.) 
elnökeiből és néhány kiemelkedő társadalom- és termé
szettudósból álló, rendkívül exkluzív, nagy befolyású 
„think tank” a jövő megtervezésére.

David Schramm szoros kapcsolatokat tart fenn ha
zánkkal, eddig négy alkalommal járt Magyarországon, 
több előadást tartott, írása a Fizikai Szemlében is megje
lent. Két ízben volt magyar fizikusokkal közös NSF-MTA 
kutatási programja, ezen programok sok fiatal kutatót 
indítottak el pályájukon. 1993-ban Ő volt az igazgatója a 
második nemzetközi posztgraduális fizikai iskolának ha
zánkban, nagyenergiájú asztrofizika témából. Segítsége 
nagyban hozzájárult, hogy annak előadói Ericével és Les 
Houchessal összemérhető színvonalat képviseltek. Vár
ható, hogy a jövőben is sűrűn látogatja majd hazánkat és 
eddig is sok szerepet vállalt a magyarországi tudományos 
aktivitásokban. Az Ő tiszteleti taggá választása méltó foly
tatása a Magyar Tudományos Akadémia rendkívül szelek
tív hagyományainak.

David Pines (USA, 1924. Kansas City)
David Pines a szilárdtestfizika és a kvantumfolyadé

kok elméletének egyik legkiemelkedőbb élő alakja, aki
nek tevékenysége -  mint kutató és oktató egyaránt -

meghatározó szerepet játszott a század második fele fizi
kájának kialakításában. Tanítványai közé tartozik P. No- 
ziéres, Wolf-díjas fizikus, a Francia Tudományos Akadé
mia tagja és az MTA tiszteleti tagja. Tankönyvein egész 
generáció nőtt fel és azok korszerű szellemét az időtállá- 
suk újabb és újabb kiadások megjelenése bizonyítja.

David Pines a Princetoni Egyetemen David Bohm ta
nítványa volt, akivel megalkották az elfajult elektrongáz
ban a plazmonok elméletét. Ez óriási teljesítmény volt, 
hiszen ez a munka megelőzte a diagramtechnika kifej
lesztését és speciális fogásokkal kellett a kollektív ger
jesztéseket tárgyalni úgy, hogy a Pauli-elv ne sérüljön. A 
megalkotott elmélet volt az első, amelyben elfajult rend
szerben kollektív gerjesztést tárgyaltak: ugyanakkor, a 
megalkotott kollektív gerjesztések fogalma áthatotta és 
most is áthatja a kondenzált anyagok fizikáját és ötletet 
adott a magok kollektív gerjesztési elméletéhez, amelyért 
A age Bohr, Mottelson és Rainwater Nobel-díjat kapott. 
Ezt követően dolgozta ki David Pines a polaronok elmé
letét és John Bardeenmú fémekben az elektron-foton 
kölcsönhatás leírását, amely a szupravezetés BCS-elméle- 
tének kiinduló pontja volt.

Feynman után David Pines tett legtöbbet a szuperfo
lyékony He mikroszkopikus elméletének megalkotásáért. 
Huggenholz és Pines nevéhez fűződik az alapvető felis
merés amely szerint a szuperfolyékony Hegben az egyré- 
szecske gerjesztési spektaim és plazma típusú kollektív 
gerjesztések spektruma azonos. Ez a kérdés, amellyel 
Feynmannak, illetve Landau mik sem sikerült megbirkóz
nia, képezi az alapját a szuperfolyékonyság modern el
méletének. Ugyancsak ő dolgozta ki a He3 folyadékban a 
plazmagerjesztések elméletét, amelyet csak sok évvel ké
sőbb sikerült, elméletével teljes egyezésben kísérletileg 
megtalálni.

Ezt követően évekig érdeklődésének középpontjában 
az asztrofizika állt és főként a neutron csillagok szuperfo
lyékony állapotát vizsgálta. A magashőmérsékletű szup
ravezetők felfedezését követően teljes energiáját az új 
szupravezető állapot megértésére fordította. A kísérlete
ket napra készen követve arra a következtetésre jutott, 
hogy az elektronok közötti kölcsönhatást a mágneses 
gerjesztések közvetítik és a szupravezetés úgynevezett 
d-típusú, szemben a BCS-elmélettel. David Pines javasla
tait heves vita követte, de manapság kísérletileg csaknem 
biztosan megállapítható, hogy a szupravezetés d-típusú.

David Pines rendszeres és szoros kapcsolatot tart fenn 
a magyar elméleti szilárdtestfizikai kutatókkal, kétszer járt 
Magyarországon és rendszeresen fogad az Illinois egyete
men magyar kutatót, több alkalommal tudományos 
együttműködés valósult meg.

A fentiek alapján választották az MTA tiszteleti tagjává.

Herwig Franz Schopper (Németország, 1924. Lands- 
krom)

Herwig Schopper a hamburgi egyetemen végezte ta
nulmányait, jelenleg ezen egyetem professzor emiritusa.

Kezdő lépéseit kísérleti kutatóként az optika és szi
lárdtestfizika területén tette meg. Később érdeklődése a 
magfizika és a részecskefizika felé fordult. Kiemelkedő 
eredményei közé tartozik:
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-  a paritás meg nem maradás kísérleti kimutatása 
p-bomlásnál fellépő y-sugarak cirkuláris polarizációjánál;

-  polarizált proton-nyaláb elsőként való előállítása;
-  az első hadron-kaloriméter felépítése;
-  nukleon szerkezet vizsgálata e" és n szóródással.
Kutató és tudományos ismeretterjesztő munkája mel

lett különböző magas vezető funkciókat töltött be:
-  a Karisruhei Nukleáris Kutatóközpont igazgatója

(1967-69);
-  a Desy Német Kutató Labor (Hamburg) igazgatója 

(1973-80);
-  a CERN főigazgatója (1981-88), ahol az ő javaslatára 

és vezetése mellett építették meg a LEP nagyenergiájú 
e~-e+ ütközőnyalábos gyorsítót, ami ma a CERN legna
gyobb gyorsítója;

-  jelenleg a Német Fizikai Társulat elnöke és az Euró
pai Fizikai Társulat leendő elnöke (President Elect);

-  évekig a dubnai nemzetközi tudománypolitikai bi
zottság elnöke.

Számos nemzetközi tudományos kitüntetésben része
sült, a Hallei-, a Bajor-, a Szudétanémet Tudományos 
Akadémia tiszteleti tagja, az erlangeni, moszkvai, genfi és 
londoni egyetemek díszdoktora.

Az utóbbi évtizedben szoros kapcsolatot tartott fenn a 
magyar részecskefizikusokkal; többük számára rövidebb- 
hosszabb idejű munkalehetőséget biztosított, mint főigaz
gató a CERN-ben annak ellenére, hogy ezidőben Magyar- 
ország nem volt tagja a CERN-nek.

Harsányi János (1920. Budapest, amerikai állampolgár)
Harsányi Jánosnak a Magyar Tudományos Akadémia 

tagságára való ajánlásához talán elég lenne egyetlen 
mondat: 1994-ben két társával megosztva elnyerte a köz- 
gazdasági Nobel-emlékdíjat. Az Akadémia autonóm in
tézmény, ezért természetesen döntését nem kell, hogy 
befolyásolja semmiféle nemzetközi elismerés. Az ajánlást 
mégsem emiatt fogalmazta meg a bizottság, hanem sok
kal inkább a tudós munkásságának elismerése, bemutatá
sa és méltatása céljából.

Harsányi János egyike azon kevés társadalomtudósok
nak, akik több társadalomtudományi paradigma autenti
kus ismerőiként, a különböző diszciplínák határterületein 
mozogva képesek alkotó módon befolyásolni a tudo
mány fejlődését. Interdiszciplináris kutató munkája széles 
spektrumot fog át a hatalom közgazdasági elméletétől a 
stratégiai döntések tudományán keresztül a társadalmi 
választások elméletéig. E munkák közös vezérfonalának 
a társas és egyéni emberi viselkedés megismerésére való 
törekvés tekinthető. A társadalomtudomány fejlődésére a 
legnagyobb hatást minden bizonnyal döntés- és játékel
méleti kutatása gyakorolta (a Nobel-emlékdíj alapján is 
erre következtethetünk).

Külföldre kerülése után hamarosan felhívta magára a 
társadalmi döntések elmélete iránt érdeklődők figyelmét. 
1955-ben bebizonyította, hogy amennyiben a kockázatra 
vonatkozó egyéni és társadalmi preferenciákra a Neu- 
mann-Morgenstern-féle várható hasznosság-hipotézis 
axiómáit tesszük fel, akkor ebből utilitarista (a társadalom 
tagjainak hasznosságait súlyozva összeadó) társadalmi 
jóléti függvény vezethető le.

A stratégiai döntések elmélete szempontjából talán 
legnagyobb hatású eredményét a 60-as évek közepén 
érte el, amikor KJ. Arrow professzor (utóbb Nobel-díjas) 
meghívására a Stanford Egyetemen játékelméleti kutatást 
folytatott. A játékelmélet egyik kiinduló feltevése, hogy a 
szereplők ismerik a játék szabályait: azaz a partnerek 
számára nyitvaálló döntési lehetőségeket és a játék végén 
adódó lehetséges eredményeket, úgynevezett kifizetése
ket. Azokat a játékokat, amelyekben egy vagy több részt
vevő nincs tisztában a játék szabályaival, nem teljes (in
komplett) információjú játékoknak nevezték el; és egé
szen Harsányi fellépéséig gyakorlatilag elemezhetetlen- 
nek tartottak. Fontos különbség, hogy azokkal a játékok
kal az elmélet már korábban is tudott mit kezdeni, ahol a 
szereplők a szabályokat ismerték, de egymás lépéseit 
nem feltétlenül tudták közvetlenül megfigyelni (például 
azért, mert egyszerre léptek) -  e játékokat tökéletlen (im- 
perfekt) információjúaknak szokás nevezni. Harsányi 
arra mutatott módszert, hogyan lehet egyes inkomplett 
információjú játékokat a Természet, mint döntéshozó 
beiktatásával imperfekt információjúakká átalakítani. Ha 
például az egyik játékos csak bizonytalan információkkal 
rendelkezik partnere kifizetéséről, akkor úgy vesszük, 
mintha ellenfelének számos különböző típusa lenne, 
amelyek közül mindig csak egy „reinkarnáció” játszik 
vele, s hogy pontosan melyik, azt a Természet választja 
ki. A játékos a Természet lépését nem tudja megfigyelni, 
de tudja, mekkora az esélye az egyes típusok kisorsolásá
nak. Ellenfele (megfigyelhető) lépéséből, „jelzéséből" 
esetleg már következtethet annak típusára -  a partner 
típusfüggő stratégiájának és a típusok eredeti (a priori) 
eloszlásának ismeretében. Az ilyen típusú játékok széles 
körben alkalmazhatók az információ közgazdaságtaná
ban (a biztosítás-elmélettől egészen a munkanélküliség 
egyik újkeletű elméletéig).

Nagyon fontos elméleti kérdés, hogy vajon honnan 
származik a játékosoknak a természet lépéseinek valószí
nűség-eloszlására vonatkozó a priori ismerete, s (főleg 
bonyolult játékokban, ahol több szereplőnek is különbö
ző típusai lehetnek) vajon feltehető-e, hogy az összes 
játékos ugyanúgy ítéli meg a többiek egyes típusainak 
eredeti valószínűség-eloszlását. Harsányi válasza nagyon 
szellemes, és a közgazdaságtan legalapvetőbb elvét álta
lánosítja. A Harsányi-doktrína szerint két racionális játé
kosnak bármilyen véletlen esemény bekövetkezésének 
valószínűségére vonatkozó becslése megegyezik a játék 
előtt, hiszen ha nem így lenne, akkor egy harmadik sze
mély mindkettőjükkel fogadhatna a véletlen eseményre 
vonatkozóan úgy, hogy bármi történjék, mindenképpen 
nyerjen. Racionális emberek világában pedig arbitrázs 
(biztos, kockázatmentes profitszerzési lehetőség) csak 
akkor képzelhető el, ha információik eltérőek, a játék 
megkezdése előtt tehát még nem.

Harsányi János hozzájárulása a játékelmélethez a 70-es 
években is folytatódott. 1972-ben Reinhard Seltennel 
közös cikkükben például kétszereplős, nem teljes infor
mációjú alkuszituációkra általánosították az alkujátékok 
Nash-féle megoldását (amely nem azonos a nemkoopera- 
tív játékok Nash-egyensúlyával). 1973-ban megjelent 
cikke pedig egy érdekes, inkább filozófiai problémához
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szól hozzá egzakt eszközökkel: új értelmezést ad a kevert 
stratégiás Nash-egyensúlynak, nem teljes információjú 
játékok tiszta stratégiás egyensúlyai határértékeként értel
mezve azt.

Összegezve: Harsányi János döntéselméleti munkássá
ga olyan mértékű hatást gyakorolt a modern közgazdaság- 
tudomány fejlődésére, amely a világon nagyon kevesek
nek sikerült. Mivel a részben az ő eredményeit felhasználó 
modern döntéselméleti módszerek (a játékelmélet, ezen 
belül a nem teljes információjú játékok elmélete) várható
an a társadalomtudományban egyre szélesebb körben 
kerül alkalmazásra, ezért intellektuális hatása a jövőben 
minden bizonnyal csak nőni fog. Tudományos munkássá
ga alapján méltó a megtisztelő kitüntetésre.

Új külső tagok lettek:
Gábos Zoltán (1924. Bánffyhunyad, román állam

polgár)
Gábos Zoltán elméleti fizikus, az erdélyi fizikatörténet 

kutatója, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem 
konzultáns egyetemi tanára. Középiskolai tanulmányait 
Kolozsváron, az Apáczai Csere János által alapított híres 
református Kollégiumban végezte 1942-ben. Egyetemi 
tanulmányait szintén Kolozsváron folytatta, az akkor még 
Bolyai nevét viselő Tudományegyetem matematika-fizika 
szakán szerez diplomát 1947-ben és itt is doktorál 1949- 
ben Fényes Imre tudományos vezetése alatt, elméleti fizi
kából. Azóta is itt tanít, főleg elméleti fizikát. Az önálló 
magyar egyetemként működő Bolyai Egyetemen 1956. és 
1959- között tanszékvezető majd az egyesített Babes-Bo
lyai Egyetemen a matematika-fizika kar dékánhelyettese 
(1962-1965), később az önálló fizika fakultás dékánja 
(1966-1976) és 1976. és 1986. között pedig az elméleti 
fizikai tanszék tanszékvezető professzora.

Egyetemi oktatói munkássága magas színvonalú és ma
gába foglalja szinte az egész modern elméleti fizikát az el
méleti mechanika alapjaitól kezdve a fenomenologikus 
termodinamikán és statisztikus fizikán keresztül a kvan
tummechanikáig és kvantumtérelméletig valamint a mo
dern elemirész fizika legújabb fejezeteiig. Ezeknek nagy 
része, egyedül vagy társszerzőkkel együtt, könyvek és 
monográfiák formájában nyomtatásban megjelentek. Kü
lön kiemeljük kitűnő, tömör, összefoglaló jellegű mono
gráfiáját, az egész elméleti fizika alapjairól, mely 1982-ben 
elnyerte a kolozsvári KORUNK-című folyóirat Bolyai-díját.

Tudományos munkásságának fő területe az elméleti 
fizika és ezen belül az elméleti mechanika, általános rela
tivitáselmélet, kvantumtérelmélet és az elemirészek fizi
kájának modern aspektusai. Ezeken a területeken elért 
fontosabb tudományos eredményei a következők:

1. A Hamilton-Jakobi-egyenlet hidrodinamikai vonat
kozásai, a Hamilton-Jakobi-elmélet alkalmazása a disszi- 
patív rendszerekre.

2. Az általános relativitáselmélet köréből: a Fock- 
Fichtenholtz-féle Lagrange-függvény invariánselméleti 
vonatkozásai, a forgó testek gravitációs kölcsönhatásá
nak vizsgálata.

3. A kvantumelmélet köréből: a magasabb spinű mezők 
elméletében ért el új eredményeket, a Joos-Weinberg- 
egyenlettel és a részecskepolarizációval kapcsolatban.

4. Az elemirész fizika körében a bomlási folyamatok 
polarizációs viszonyait, a részecskeszóródások során 
bekövetkező polarizációváltozást vizsgálta. Felhívta a 
figyelmet a „véges” mértéktranszformáció kvantumszíndi
namikai következményeire.

A felsorolt területeken 74 tudományos szakcikke és 
értekezése jelent meg, melyekre több mint 100 hivatko
zás történt. Az utóbbi években Gábos Zoltán jelentős 
kutatásokat végzett az erdélyi tudománytörténet terüle
tén, főleg az erdélyi magyar felsőoktatás történetével 
kapcsolatban (például Bolyai János, Apáczai Csere János 
és Fényes Imre munkásságára vonatkozóan).

Gábos Zoltánt a Román Köztársaság érdemes egyetemi 
tanára címével tüntették ki, 1970-ben, és 1991-ben az 
Eötvös Loránd Fizikai Társulat tiszteletbeli tagjává válasz
totta.

Balázs Nándor (1926. Budapest, amerikai állampolgár)
Szakterülete az elméleti fizika, ezen belül az általános 

relativitáselmélet, statisztikus mechanika, kvantumme
chanika és ezek alkalmazásai, különösen az alacsony 
hőmérsékletek fizikája, a lézerfizika, kvantum káosz és a 
nehézion fizika területén. Az utóbbi harminc évben a 
New Yorki Állami Egyetem (State University of New York 
at Stony Brook) nyilvános rendes tanára.

Tudományos pályafutása a következő: egyetemi tanul
mányait Budapesten, a Pázmány Péter Tudományegyete
men végezte. Az amszterdami egyetemen doktorált 
(1951). Majd Dublinben lett Schrödinger asszisztense és 
onnan ment Princetonba, ahol Einstein utolsó assziszten
se volt. Évekig tanított és kutatott a princetoni és chicagói 
egyetemen jelenlegi állása előtt. Vendégprofesszorként 
működött és működik jelenleg is számos más egyetemen 
és kutatóintézetben, többek között a következőkben: 
Oxford (Merton College), Cambridge (St. John’s College), 
Heidelberg (Max Planck Institut), München, Párizs (Sac- 
lay, Orsay), Tokió stb. Rendszeresen meghívott előadó 
nemzetközi konferenciákon és nyári iskolákon (például 
Les Houches). Kiterjedt ipari konzultálási működést vég
zett különböző vállalatoknál, mint Midway Laboratories, 
General Dynamics, General Atomics, American Optical 
Company, Laser Inc., Los Alamos National Laboratories 
stb. Tanácsadója volt az Office of Naval Research-nek és 
a National Science Foundationnak.

Több fontos területen ért el jelentős tudományos ered
ményeket, így az alábbi területeken: a gravitációs terek 
hatása a fény polarizációjára; az égitestek differenciális 
rotációjának kapcsolata a disszipációval és a megmaradó 
mennyiségekkel: szuperfolyékony héliumban létrejövő 
Brown-mozgás; lézerek leírása diszperziós relációkkal; a 
Thomas-Fermi-feltevés részletes levezetése a kvantum- 
mechanikai soktest-problémából; a klasszikus és kvan
tum káosz kompatibilitása és az ebből eredő új kvantum- 
mechanikai időskálák; kaotikus leképezések kvantálása; 
a relativisztikus hidrodinamika egzisztenciaproblémái. 
Cikkeire az utolsó tíz évben a szakfolyóiratokban ötszáz
nál több hivatkozás található. New York állam „Distin
guished Scientific Research” díjával tüntették ki.

Jelentős hozzájárulásai voltak tudománytörténeti kér
dések tisztázásához, így foglalkozott Einstein és Poincaré
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prioritási kérdéseinek részletes analízisével. Szakfolyóira
tokban és konferenciakiadványokban megjelent szakcik
kei mellett cikkeket írt az Encyclopaedia Britannicába és 
a Dictionary of Scientific Biography-ba is. Egyik szerkesz
tője Wigner Jenő Összegyűjtött munkáinak, amely most 
áll kiadás alatt.

A 70-es évek óta szoros kapcsolatokat tart fenn a ma
gyar tudományos élettel, rendszeres résztvevője az ittho
ni konferenciáknak, a Nemzetközi Elméleti Fizikai Mű
hely által rendezett workshopoknak. Magyarországi kap
csolatai közül a legjelentősebb az a nemzetközi csere
program a Magyar Tudományos Akadémia és az amerikai 
National Science Foundation között, amelyet ő indított el 
az amerikai oldalon, és amelyik hét évig nagy sikerrel 
működött. A programban Magyarország részéről a KFKI, 
ELTE és KLTE, az Egyesült Államok részéről pedig Stony 
Brook és Brookhaven vettek részt.

Magyarországi tartózkodásai alatt többször kértek tőle 
interjút a rádió és televízió tudományos ismeretterjesztő 
műsoraiban valamint népszerű tudományos folyóiratok
ban. Meghívott plenáris előadója volt az első „Magyarok 
a Világ Műszaki és Természettudományos Haladásáért” 
elnevezésű konferenciának. Az Eötvös Loránd Fizikai 
Társulat tiszteletbeli tagja.

Györffy Balázs (1938. Eger, amerikai állampolgár)
Györffy Balázs a Yale Egyetemen tanult és végül Angliá

ban, Bristolban telepedett le, ahol a Szilárdtestfizika pro
fesszora több Nobel-díjas és más világnagyságot követve.

Neve a fémes ötvözetek, fémek mágnesessége, szupra
vezetés területén egyaránt széles körben ismert. Munka- 
módszere szinte egyedülálló, mert fegyvertára lefedi a 
soktestprobléma bonyolult számítási módszereitől kezdő
dően a legnagyobb számítógépeket igénylő elektronszer
kezet számításokig szinte minden módszert. A fémes öt
vözetek legmeglepőbb tulajdonsága, hogy szilárd oldatot 
alkotnak, ami lehűtve, vagy rendeződik vagy a kompo
nensek különálló fázist alkotnak. Eme jelenségnek az 
elektronszerkezetben rejlő okainak tanulmányozása al
kotta Györffy Balázs egyik fő kutatási területét az elmúlt 
20 évben. Az első 10 év a véletlen ötvözetek elektron- 
szerkezetének tanulmányozását jelentette és munkatársai 
fejlesztették ki az első és mindmáig egyetlen, első elveket 
alapuló módszert, amit SCF-KKR-CPA-nak neveznek. Ez 
a módszer azóta rendkívül elterjedt mindmáig az egyet
len megbízható forrása az átmeneti fémeket is tartalmazó 
ötvözetek elektronszerkezetére vonatkozó információk
nak. Fémek mágneses tulajdonságainak leírásához szük
séges, hogy mind a spin, mind a pályamomentumból 
származó szabadsági fokokat hasonló mértékben vegyük 
figyelembe. Véges hőmérsékleten ez azt jelenti, hogy az 
elektronok mozgását a többi elektron fluktuáló kicserélő
dési mezőjében kell leírni. Kollégáival kifejlesztette 
ennek a leírásnak mind az elméleti kereteit, mind pedig 
azon számítási eszközöket, amelyek ezt lehetővé teszik. 
Ez az elmélet a mai napig az egyetlen, amely lehetővé 
teszi a Curie-hőmérséklet kiszámítását első elvekből. Le
hetőséget ad továbbá arra, hogy a fluktuációkat is figye
lembe vegyük a sűrűségfunkciónál elméletben. Ennek 
hatása a jövőben várhatóan igen nagy lesz.

AKADÉMIAI OSZTÁLYKÖZLEMÉNYEK

A hetvenes évek közepén Györffy Balázs és csoportja 
elsőként felállított és alkalmazott egy első elveken alapu
ló elméletet az elektron-fonon csatolási állandó kiszámí
tására, ami meghatározza a szupravezetés átmeneti hő
mérsékletét. Ezt az elméletet szinte minden szupravezető 
anyagra nagy sikerrel alkalmazták (vagy ők, vagy mások) 
és manapság is ez az ilyen irányú kutatások alapvető 
eszköze (lásd például R.M.P. Maksimov, 1993). A fenti 
számítások mind a normál állapotból indulnak ki. Nem
régiben Györffy Balázs kiterjesztette a sűrűségfunkcionál 
elméletet a szupravezető állapotra is. Az elmélet izgal
mas, új betekintést nyújt a magashőmérsékletű szuprave
zető fázis tulajdonságaiba. A kizárási elv miatt az elektro
nok az atomokban és szilárd testekben gyakran olyan 
gyorsan mozognak, hogy az már a relativisztikus határon 
túl van. Mivel a Dirac-elmélet szimmetria tulajdonságai 
különböznek Schrödinger egyenletétől, a relativisztikus 
effektusok sokszor meglepő anyagi tulajdonságokhoz 
vezetnek. Az elmúlt több, mint tíz évben Györffy Balázs 
tevékenysége jelentős mértékben ezen jelenségek tanul
mányozására irányult.

Györffy Balázs felismerte, hogyan lehet kiszámítani a 
szórásamplitúdót egy általános spin-polarizált szóró ese
tén. így lehetővé vált olyan jelenségek tanulmányozása 
első elvekből kiindulva, amelyek lényege a spin-pálya 
kölcsönhatásában rejlik. Ezen alapból kiindulva Györffy 
Balázs és munkatársai voltak az elsők, akik a mágneses 
anizotrópia jelenségének Fe, Co és Ni-ben, a Fano-effek- 
tus nehéz fémek (például Au stb.) felületén és a röntgen 
abszorpciós dicroizmus kvantitatív elméleti magyarázatát 
megadták.

Györffy Balázs szoros kapcsolatot tart fenn a magyar 
kutatókkal és számos kutató töltött nála hosszabb időt. 
Hazalátogatva nagy hatással van a magyar szilárdtestfizi
kára, így a vele való diszkussziókból fejlődött ki a fém
üveg két-nívós rendszereinek hazai kutatása. Számos 
cikket írt hazai társszerzőkkel.

Domokos Gábor (1933- Budapest, amerikai állampolgár)
Domokos Gábor az Eötvös Egyetemen szerzett fizikus

diplomát kitüntetéssel. 1956-tól a KFKI Kozmikus Sugár
zási Osztályán dolgozott, ahol a mezonok sokszoros ke
letkezésével foglalkozott nagyenergiájú ütközésekben. 
Első publikációja 35 évvel ezelőtt jelent meg a KFKI köz
leményeiben. Kutatásait nagyra értékelték az Egyesített 
Atommagkutató Intézetben Dubnában, ahol Bogoljubov 
mellett nagyenergiájú ütközések komplex-analitikus le
írására tért át (1960-1964), ebből védte meg ott akadé
miai doktori disszertációját. Mivel itthon munkahelyi ve
zetése a relativisztikus kvantumelmélet művelését nem 
bátorította, hosszú időket töltött külföldön, Dubna után 
Amerikában és a CERN-ben, ahol nagyra értékelték mun
káját. A CERN-ből 1968. augusztus végén kellett volna 
hazajönni, de Csehszlovákia megszállása után kialakult 
bizonytalan helyzet késleltette hazatértét. Ezért itthon 
bíróilag elítélték, ő kinn maradt. A Johns Hopkins Egye
tem Fizikai Intézetének meghatározó professzor egyéni
sége lett. Ő szervezte és szervezi a nemzetközi jelentősé
gű Johns Hopkins Részecskefizikai Műhelyeket, amelye
ket nyaranta Amerika és Európa vezető központjaiban
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tartanak (Baltimore, Firenze. Bonn, Debrecen). A magyar 
részecskefizikusokkal nemcsak a múlt és a közeljövő Ma
gyarországra hozott Műhelyei képezik Domokos Gábor 
kapcsolatát. Magyar fizikusokat hív meg vendégkutató
nak egyetemére, és most már ő is rendszeresen tesz szak
mai látogatásokat Magyarországra. Az Eötvös Loránd Fizi
kai Társulat tiszteletbeli tagja. Mintegy másfélszáz tudo
mányos közleménye jelent meg magyarul, oroszul, de el
sősorban angolul. Az 1960-as években sokszoros mezon- 
keltési modelljei befolyásolták a nagyenergiájú nukleáris 
ütközések kísérleti kutatását. A nukleáris részecskék 
nagyenergiájú szórására nyert eredményeit Bogoljubov is 
messzemenően értékelte. A CERN kutatási vonalát jelzik 
nagyenergiájú neutrínók atommagokkal való ütközését 
tárgyaló munkái. Innen figyelme a mélyebb szimmetriák 
alkalmazása és azok megsérülésének dinamikája felé for
dult. A kvarkok és leptonok viselkedését már kozmikus 
perspektívával kívánja megérteni. Domokos Gábor tudo
mányos horizontja egyre tágul, közben (analitikus, algeb
rai és statisztikai) matematikai kultúrája, a legfrissebb 
kísérleti jelzések iránti fogékonysága, a tudás határai által 
képviselt kihívás és erősen intuitív gondolkodása vezeti. 
A magyar tudomány nyer azzal, ha -  nemzetközi rangú 
eredményeit elismerve -  újra közelebb csatoljuk a hazai 
tudományos élethez.

Kőrösy Ferenc (1906. Budapest, izraeli állampolgár)
Kőrösy Ferenc műegyetemi tanulmányait Karlsruhéban 

végezte, ahol is diplomamunkája a katódsugárzással 
megkísérelt magreakciókkal foglalkozott, majd Budapes
ten a Műegyetem Szerves Kémiai Intézetében a florridzin 
szerkezetnek felderítésével kapcsolatos munkáival dok
tori fokozatot szerzett.

Ezután ismét Karlsruhéban töltött egy évet, amikor is a 
formilcellulózt állította elő. 1931. és 1939. között a Tungs
ram kutatólaboratóriumában Setényi Pállal és Bródy Im
rével működött együtt. Selényivel a záróréteges fotocel
lák kifejlesztésében, Bródyval pedig a kriptontöltésű iz
zólámpák gyártásához szükséges alapkutatások során ért 
el fontos eredményeket. Felfedezte a tantál jodidját. Je
lentős eredményeket ért el a különleges üvegek előállítá
sával kapcsolatban. Egyik ezzel kapcsolatos eljárására 
szabadalmat kapott.

Házi laboratóriumában kísérletezett ki egy pufferkeve- 
réket a gyomorsavtúltengés kezelésére, erre is szabadal
mat kapott és a készítményt sokáig használták. Ennek 
jövedelméből tartotta fenn magát, mert a második világ
háború idején állását elvesztette.

A felszabadulást követően a Budapesti Tudomány- 
egyetemen működött magántanárként, doktori munkákat 
is vezetett, de saját laboratóriumot nem kapott. Keller 
Andrással (később Andrew Keller és a Royal Society tag
ja) az ezüst és a réz illékony zsírsavas sóit állította elő. 
Néhány éven keresztül az nyújtott számára némi lehető
séget a kutatásra, hogy Schay akadémikus adott helyet 
neki a Budapesti Műegyetemen és Akadémiánktól kapott 
szerény anyagi támogatást. Kimutatta, hogy erősen savas 
közegben, a sav minőségétől és koncentrációjától függő
en karotinból kation, illetve aninionszármazékok kelet
keznek.

1957-ben Izraelbe vándorolt ki. 1958 októberében a 
Negev Sivatagi Kutatóintézet Szerves Kémiai Laboratóriu
mának vezetésével bízták meg. Ebben az időszakban 
elsősorban peremszelektív ioncserélő membránok előál
lításával és vizsgálatával foglalkozott. Kidolgozta a moza
ik membránok előállítását, melyek az idegsejteket model
lezik bizonyos vonatkozásban. Vizsgálatai alapján értel
mezhető a lítium ionok hatása a mániás-depressziós el
mezavarok kezelésében.

Nyugdíjba vonulása óta is folytatja kutatásait, melyek 
közül különösen érdekesek a kvaterner ammonium io
nokból származtatható, „ammónium fémek” előállítására 
irányuló vizsgálatai.

Több, mint 100 tudományos közlemény, és egy na
gyon kedvező fogadtatásra talált általános kémiai könyv 
„An Approach to Chemistry” (Pitman, London, 1969) 
szerzője.

Hazánkkal rendszeresen tart tudományos kapcsolatot, 
1986-ban előadást tartott a „Magyarok Szerepe a Világ 
Természettudományos és Műszaki Haladásában” című 
budapesti konferencián.

Kőrösy professzornak mind a két világháború között, 
mind pedig a második világháború után sok sérelemben, 
mellőztetésben, sőt üldözésben volt része. Ennek ellené
re számos jelentős tudományos eredményt ért el és ma
gyarságát sohasem tagadta meg. (Az idegen nyelveken 
használt nevében [Francis de Kőrösy] a de szócska arra a 
nemességre utal, melyet nagyapja Kőrösy József, a ma
gyar statisztika egyik megteremtője, Akadémiánk tagja 
nyert el tudományos érdemei elismeréséül).

Külföldi taggá való választásával érdemes taggal gyara
podik Akadémiánk, és egyben kárpótlást nyújt a több év
tizedes igazságtalanságokért.

Pauncz Rezső (1920. Szőreg, izraeli állampolgár)
Pauncz Rezső a kvantumkémia elvi alapjainak tisztá

zása és a módszertani fejlesztés területén vívott ki magá
nak előkelő helyet a nemzetközi tudóstársadalomban. A 
legegyszerűbb kételektronos rendszerek (héliumatom, 
hidrogénmolekula) és a sokelektronos atomok Schrödin- 
ger-egyenletének egyre pontosabb megoldásával egyidő- 
ben, a kapott tapasztalatokból kiindulva az ötvenes évek 
végén és a hatvanas években a kutatók érdeklődése a 
többelektronos molekulák felé fordult. A Hartree-Fock- 
Roothaan-egyenletek levezetése lehetővé tette ezen mo
lekulák ab initio tárgyalását az egyeiektron-közelítés ke
retein belül, a probléma többé-kevésbé a numerikus 
megoldásra szorítkozott. Nem volt ilyen egyszerű a hely
zet az elektronkorreláció esetében, amikor a probléma 
természete megkövetelte, hogy a Hartree-Fock-közelíté- 
sen túlmenő módszereket alkalmazzanak. Pauncz Rezső 
elsősorban az alternáló molekulapálya-elmélet kidolgo
zásával tette nevét ismertté, mely Löwdin javaslata alap
ján fontos előrehaladást jelentett az elektronkorreláció el
méleti tárgyalásában (R. Pauncz, J. de Heer, P.O. Löwdin: 
J. Chem. Phys, 36 (1962) 2247). Az elmélet kidolgozásá
ban és alkalmazásában elért eredmányeit könyvben fog
lalta össze (R. Pauncz: Alternant Molecular Orbital Meth
od-Saunders, Philadelphia, 1967). Elmélyülten foglalko
zott a spinfüggvények elméletével, ezirányú kutatásait is
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monográfiában foglalta össze (R. Pauncz: Spin Eigen
functions: Construction and Use -  Plenum, New York, 
1979), melyet ma is széles körben idéznek. Az elektron
korreláció adekvát tárgyalásához elengedhetetlen a spin
függvények ismerete, Pauncz ezirányú kutatásai fontos 
hozzájárulást jelentettek a nyitott kérdések tisztázásához 
és megnyitották az utat az elektronkorrelációt figyelembe 
vevő újabb molekulapálya-módszerek kidolgozásához. A 
spinfüggvények elmélyült analíziséből fejlődött ki szá
mos olyan módszer, mellyel kis molekulák esetében az 
elektronkorreláció jelentős hányadát figyelembe lehet 
venni. Munkájának elismeréseként beválasztották a 
Kvantum Molekuláris Tudományok Nemzetközi Akadé
miájára, ahol tagtársai között szerepel például a Nobel-dí- 
jas Roald Hoffman, Kenichi Fukui és William Lipscomb.

Aszalós Adorján (1929- Szeged, amerikai állampolgár)
Aszalós Adorján professzor egyik vezető alakja azon 

Amerikában élő, magyar származású tudósoknak, akiktől 
a hazai kutatás a legtöbb támogatást kapta. Több magyar- 
országi munkacsoporttal való szoros kollaborációjának 
köszönhetően laboratóriumában számos hazai kutató 
töltött gyümölcsöző éveket. Aszalós professzorban a la
boratóriumában megfordult számos hazai kutató kiváló 
tudóst, iskolateremtő egyéniséget, remek szervezőt, mély 
humán műveltségű, nagyszerű, segítőkész embert ismert 
meg. Származása (édesapja magasrangú minisztériumi 
orvostisztviselő volt 1945. előtt) és vallásos meggyőződé
se miatt az akkori rendszer ellenségként tekintette és 
1956-ban hazánk elhagyására is kényszerült.

Pályafutásának íve új antibiotikumok előállításán és 
kvalitatív, kvantitatív jellemzésétől azok fizikokémiai és 
farmakológiai vizsgálatán át vezetett a membránbiofizika 
területére. Egy sokoldalúságában, metodikai igényessé
gében, kollaborációs kontextusában és felszereltségében 
egyaránt kivételes laboratóriumot épített fel, melyben 
szoros gyakorlati relevanciájú molekuláris farmakológiai 
munka folyik. A sejtbiofizikai eszközökkel folytatott mo
lekuláris farmakológia újszerű koncepciója sok alapvető 
sejtbiológiai megfigyelést és gyakorlati eredményt produ
kált laboratóriumában.

Munkamódszerére jellemző, hogy új, igényes biofizi
kai módszerek bevezetésével addig kevéssé ismert as
pektusból vizsgálja farmakológiai jelentőségű gyógysze
rek, vegyszerek hatásmechanizmusát, az in vivo állapot
hoz minél közelebb lévő modellrendszerekben. Konzek
vensen olyan kérdések megválaszolására törekszik, me
lyek gyakorlati és elméleti jelentősége egymással egyen
súlyt tart. Szabadalmak és rangos folyóiratokban megjele
nő, tudományos közlemények sora kíséri tevékenységét.

Az alábbiakban vázlatosan felsoroljuk főbb tudomá
nyos eredményeit.

-  Az interferon hatásmechanizmusra vonatkozó úttörő 
vizsgálataiban megállapította, hogy annak egyik korai 
szabályozási szintje a membránpotenciái változásával 
kapcsolatos.

-  Úttörő jelentőségű munkákat végez az AIDS ellenes 
drogok egy ígéretes csoportjával kapcsolatban, mind 
alapkutatási, mind gyakorlati vonatkozásban. Ezen kuta
tások keretében munkatársaival egy rendkívül érzékeny

fluoreszcencia rezonancia energia transzfer módszert 
fejlesztett ki, az AIDS vírus receptorának konformációs és 
topológiai viszonyainak vizsgálatára. A módszer össze
tettségére jellemző, hogy flow citometriás sejt szeparálás, 
lézer mikroszkópiás fotobleaching és többparaméteres 
görbeillesztéses program alkotja.

-  A manapság egyeduralkodóvá lett sejtvonal közpon
tú kutatás helyett, illetve mellett frissen izolált vérsejtek 
komplex aktivációs modellrendszereit vezette be labora
tóriumában, melynek eredményeképpen olyan sejtálla
potot figyelt meg (nonresponsive state), mely ma ismert 
talán legpontosabb in vitro modellje a ciklosporinok in 
vivo hatásának. Először figyelte meg a ciklosporin hatás- 
mechanizmus sejtmembrán szintű komponensét.

-  Új módszerek bevezetése fűződik nevéhez az óriási 
gyakorlati jelentőségű multidrog transzporter vizsgálatá
ra. Ezek között említhetjük a drog transzport követésére 
először alkalmazott konfokális mikroszkópiás eljárást, 
vagy a drog exportot végző pumpafehérje topológiai 
viszonyainak vizsgálatát fluoreszcencia rezonancia ener
gia transzfer módszerek segítségével.

Szakmai kiválósága, kivételes emberi értékei, kapcso
latteremtő és szervező ereje, hazánkat mindenkor segítő 
attitűdje alapján melegen javasolta a bizottság, hogy az 
Akadémia Aszalós professzort külső tagjainak sorába 
fogadja.

Tudományos díjak

A közgyűlésen az MTA elnöke tudományos díjakat 
nyújtott át nagyjelentőségű tudományos eredményekért.

Akadémiai Díjban részesült a fizikusok közül Tél Ta
más a nem-lineáris jelenségek területén elért, nemzet
közileg is magasra értékelt eredményeiért.

Tél Tamás az ELTE fizikus szakán 1975-ben szerzett 
oklevelet. Azóta az ELTE Elméleti Fizikai Tanszékének 
munkatársa, jelenlegi beosztása egyetemi tanár.

Kutatói pályája kezdetén a folytonos fázisátalakuláso
kat kísérő dinamikai kritikus jelenségekkel foglalkozott, 
később érdeklődése a nemegyensúlyi statisztikus fizika 
felé fordult. Magyarországon az elsők között ismerte fel a 
nemlineáris, kaotikus jelenségek vizsgálatának jelentősé
gét, azóta a terület nemzetközileg elismert szaktekinté
lyévé vált.

Az utóbbi években elért eredményei közül kiemeljük 
a nemegyensúlyi potenciál bevezetését, a multifraktál 
spektrumnak egy sajátérték problémán keresztül történő 
megfogalmazását, a káoszt leíró termodinamikai forma
lizmus alkalmazásával elért eredményeit, a kaotikus szó
rást, legújabban pedig az áramlásban sodródó részecske 
vizsgálatát. A munkáira történt hivatkozások száma 1993 
végére meghaladta a 800-at; a „Directions in Chaos” kö
tetben megjelent egyik összefoglalója a maga területén az 
egyik standard idézet.

Az idők folyamán a hazai káosz-iskola talán minden 
tagjával írt közös cikket; az utóbbi években saját tanítvá
nyaiból álló kis csoport kezd körülötte kialakulni. Nem
zetközi kapcsolatai egyre kiterjedtebbek, olyan kiválósá
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gokkal publikál együtt, mint Graham (Essen), Th. Bohr 
(Koppenhága), Grebogi (Maryland), Jung (Bréma), Pro- 
caccia (Rehovot), Feigenbaum (New York) stb.

Számos nemzetközi konferencián szerepelt meghívott 
előadóként. Tagja a Fractals és a Chaos című folyóiratok 
szerkesztőbizottságának. Utóbbiban, mely a nemlineáris 
jelenségek területén a vezető orgánumnak számít, a kö
zelmúltban a kaotikus szórásról tematikus szám szerkesz
tésére kérték fel. 1994-ben megszervezte a káosz terüle
tén minden évben megrendezett konferenciasorozat, a 
Dynamics Days magyarországi fordulóját.

A hazai tudományos közéletnek utolsó egyetemi évei 
óta aktív tagja. Hosszú időn keresztül volt az ELFT Statisz
tikus Fizikai Szakcsoportjának titkára, majd elnöke, vala
mint az MTA III. Osztálya Statisztikus Fizikai Albizottsá
gának titkára. Fontos szerepet játszott szinte minden, 
1974. óta megrendezett statisztikus fizikai tárgyú iskola 
megszervezésében. Rendkívüli gonddal felépített előadá
sai a nemzetközi kutatás frontvonalába eső témák egész 
sorát hozták közel a hazai szakmai közönséghez, ugyanez 
a műgond teszi közkedveltekké egyetemi előadásait is.

Az MTA Fizikai Tudományok Osztálya 1995. évi Fizikai 
Díjait a következők kapták:

Fizikai Fődíjat kapott Ladányi Károly tudományos 
tanácsadó az MTA-ELTE Elméleti Fizikai Tanszék kutató- 
csoportjából.

Egyetemi tanulmányait a BME Villamosmérnöki Karán 
végezte 1946—1951-ig. Ezt követően a BME Fizikai Intéze
tében dolgozott. 1971-ben az ELTE-MTA Elméleti Fizikai 
Tanszéki Kutatócsoportjába került, ahol ma is megbecsült 
kutatóként és egyetemi oktatóként dolgozik szép ered
ménnyel. Tudományos munkája kezdetben a Gombás
iskola hagyományos témaköreihez kapcsolódóan az 
atom statisztikus modelljére, a pszeudopotenciálokra és 
néhány atomfizikai alkalmazásra terjedt ki. Érdeklődése a 
Werner Heisenberg professzornál tett hosszabb tanul
mányútja során változott, és az elméleti részecskefizika 
aktuális kérdései felé fordult.

A skaláris részecskék relativisztikus Bethe-Salpeter 
(BS) egyenletével kötött állapotokra levezette a radiális 
BS hullámfüggvények csatolt differenciálegyenlet rend
szerét. A sajátérték feladatot variációs módszerekkel és 
diagonalizációs programokkal oldotta meg. Megmutatta, 
hogy alapállapot esetében a BS hullámfüggvény és saját
érték egy egyszerű analitikus formulával közelíthető. Ezt 
a problémát 15 évig tartották megoldhatatlannak akkor, 
ha a kölcsönhatást zérustól különböző tömegű részecske 
cseréje hozza létre.

C. Schwartz végezte el az első nagy pontosságú számí
tásokat az alacsony energiás (nemrelativisztikus) elekt
ron-hidrogénatom szórásra. Kohn variációs módszerét 
használta és ugyanebben a munkában felfedezte az úgy
nevezett Kohn-anomáliákat, amelyeket hamis szingulari- 
tásoknak vagy pszeudorezonanciáknak is neveznek.

Egy munkatársával megvizsgálták a Rayleigh-Ritz va
riációs elv alkalmazhatóságát az egyrészecske Dirac- 
egyenlet kötött-állapot problémájára. Megállapították, 
hogy véges bázist használva hamis megoldások léphet
nek fel. (Ennek oka az, hogy az egyrészecske Dirac-Ha-

milton operátor nem korlátos alulról.) A hamis megoldá
sok kiküszöbölése során a legkisebb hibanégyzet variáci
ós módszer hasznos eszköznek bizonyult.

Munkatársaival megmutatta, hogy a Lippmann- 
Schwinger-egyenlet is megoldható legkisebb hibanégyzet 
variációs módszerekkel. Ezek közül gondos elemzéssel 
kiválasztották azt a módszert, amely alkalmas a hamis 
szingularitások kiküszöbölésére. Számításokat végeztek 
az elektron-hidrogénatom szórás „static-exchange” köze
lítésére. Imponáló konvergenciát kaptak, hamis szingula
ritások nem léptek fel.

A fenti eredmények fényesen bizonyítják, hogy Ladá
nyi Károly immár négy és fél évtizede végez szorgalma
san, szép eredményeket felmutató kutató munkát az el
méleti fizika terén. A molekulafizikai egyetemi előadá
sain fizikusok több generációja ismerte meg a kvantum- 
mechanika egyik legszebb és leghatásosabb alkalmazási 
területét.

Fizikai Díjat kapott Györgyi Géza tudományos munka
társ az MTA-ELTE Elméleti Fizikai Tanszék kutatócso
portjából.

Kutatási tevékenységének egyik fő vonala kaotikus 
dinamikájú rendszerek tulajdonságainak vizsgálata, a 
káosz statisztikus jellemzésével foglalkozott. Ezekre a 
több mint tíz éves munkákra még mindig hivatkoznak, 
mint az entrópiafogalom kiterjesztésének és meggyőző 
alkalmazásainak forrásmunkájára. Jelentékeny érdeklő
dést váltott ki rendezetlen mágneses láncokra irányuló 
munkája, amely a nemlineáris dinamika módszereinek 
ötletes alkalmazási lehetőségét tárta fel egy egyensúlyi 
statisztikus fizikai problémában.

Az USA-ban töltött többéves tanulmányútjának egyik 
fő tevékenységi köre dinamikai rendszerek kritikus tarto
mányainak vizsgálata volt. Ez két konkrét problémakör 
köré csoportosult. Egyik a disszipatív nemlineáris rend
szerek átmenete hamiltoni határesetbe, a másik a Kolmo- 
gorov-Arnold-Moser-féle tóruszok eltűnése növekvő 
zajszint hatására. A kifejlesztett módszert kvantumfluk
tuációkra is alkalmazta, a téma legkiválóbbjainak számító 
Grahammal és Prange-e. 1 való társszerzőségben.

Legnagyobb sikert aratott munkája (eddig 49 hivatko
zás) a perceptron-tanulás Gardnertől származó, a repli
ka-módszeren alapuló elméletének kiterjesztése arra az 
esetre, amikor a megtanulandó példák nem véletlensze
rűek, hanem egy szabályt reprezentálnak. Györgyi Géza 
tette meg azt a döntő fontosságú felismerést, hogy a célt 
jelentő szabályt és a tanuló perceptron pillanatnyi állapo
tát jellemző két vektor átfedése rendelkezik az önátlago
lás tulajdonságával, és a probléma többi rendparaméte
reivel együtt jól kezelhető leírását adja a tanulás előreha
ladásának. Ebből a munkából a neuronhálózatok fizikai 
modellezését évek óta domináló kutatási irány nőtt ki, 
amelyen belül nincs cikk, ami ne hivatkozna rá. Ez annál 
figyelemreméltóbb, mivel a munka egy konferenciakötet
ben jelent meg, ami az igazán sikeres munkák kivételével 
durván csökkenteni szokta a publicitást.

Györgyi Géza hivatkozásainak teljes száma 207. 1992- 
ben Novobátzky-díjat kapott; kutatásait az OTKA is tá
mogatta.
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Fizikai Díjat kapott Lukács Béla a KFKI RMKI Elméleti 
Fizikai Főosztályának tudományos tanácsadója.

Sokszínű fizikus. Egyetemi tanulmányait az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kará
nak fizikus szakán végezte 1965. és 1970. között. Dok
tori ösztöndíjasként, általános relativitáselméleti és aszt
rofizikai témában a Központi Fizikai Kutatóintézetbe 
került. Doktori disszertációjának címe „A csillagok rotá
ciója és a gravitációs kollapszus” volt (1972). Kandidá
tusi disszertációjának címe „Az Einstein-egyenlet bizo
nyos egzakt megoldásai” (1980). Akadémiai doktori 
disszertációjának címe „Relativisztikus nehézionütközé
sek fenomenológiája” (1988). 1989. óta a Geonómiai

Tudományos Bizottság Anyagfejlődési Munkabizottsá
gának elnöke.

Lukács Béla főbb kutatási területei: általános relativi
táselmélet, kozmológia, relativisztikus nehézionfizika, 
termodinamika és nemrelativisztikus kvantumgravitáció. 
Időnként foglalkozik emellett közgazdaságtannal és tör
ténettudománnyal is. Tudományos tevékenységének 
eredménye eddig 172 nemzetközi nyelvű szakpublikáció 
(170 angol és 2 orosz), ebből 100 folyóiratcikk, 59 kötet
ben megjelent kontribúció és 13 report, továbbá 6 ma
gyar nyelvű; ezen felül mintegy 100 ismeretterjesztő cikk. 
Könyve jelent meg „Utazások térben, időben és téridő
ben” címmel 1990-ben az Akadémiai Kiadónál.

A FIZIKA TANÍTÁSA Rovatvezető: Gecsö Ervin
Országos Közoktatási Intézet

SPECIÁLIS RELATIVITÁSELMÉLET SZÁMÍTÓGÉPEN
Sisák Zoltán

Bethlen Gábor Gimnázium, Hódmezővásárhely
Varga Zsuzsa

JATE Elméleti Fizikai Tanszék, Szeged

A speciális relativitáselmélet a fizika olyan területe, melyhez kapcso
lódó jelenségek bemutatására alkalmas kísérleti eszközök, berendezé
sek még a jól felszerelt oktatási intézményekben is alig találhatók. 
Éppen ezért okoz problémát e téma oktatása: a hallgatók által soha 
nem látott dolgok köré kellene egy egész elméletet felépíteni.

Itt is, mint annyi más területén a tudománynak, a számítógép lehet 
egy viszonylag olcsó és mégis hatékony segítség. A számítógépes grafi
ka segítségével néhány olyan jelenség bemutatására vállalkozunk, 
melynek megfigyelése a hétköznapi életben nem lehetséges.

A program ajánlható közép és felsőfokú intézményeknek -  oktatók
nak, tanároknak és diákoknak egyaránt. Az első két modul jellegéből 
adódóan demonstrációra alkalmas, ezen részek elsősorban a tanárok, 
előadók munkáját segíüietik. LCD kivetítő használatával látványos ki
egészítői lehetnek az egyetemi előadásoknak. A harmadik rész már 
többféle lehetőséget rejt magában: az előre eltervezett eseménysoroza
tok lejátszása a gyakorlatvezetők eszköze lehet, míg önálló, akár ottho
ni munka keretében, a diákok számára a tér-idő birodalmának felfede
zésében lehet számításokra is alkalmas segédeszköz.

A grafikus alkalmazások egy szöveges alapú, redőny-menüs, egérke
zelésre felkészített vezérlőkeretbe vannak beágyazva. A P rog ramo k fő
menüből az alábbi grafikus programrészek valamelyike választható ki:

-  Órák szinkronizálása,
-  Lorentz-kontrakció,
-  Tér-idő,

illetve itt található a Ki 1 épés menüpont is, melynek segítségével befe
jezhetjük a programmal végzett munkát.

1. ábra. Órák szinkronizálása.

A legszükségesebb parancsok a képernyő legalsó sorában külön ki 
vannak emelve, ezen föliratokra kattintva a menük végigjárása nélkül is 
végrehajthatunk néhány feladatot. A grafikus modulokban kiemelt bil
lentyűkkel hívhatók az egyes funkciók, A paraméterek könnyű bevi
telét intelligens párbeszédablakok segítik.

Vegyük sorra az egyes programrészeket különös tekintettel a fizikai 
háttérre. Az alábbi leírások egyben kézikönyvként szolgálhatnak a 
program használatához.

Órák szinkronizálása

A képernyőn egy síkbeli koordinátarendszer tárul a szemünk elé (1. 
ábra), melyben órák vannak elhelyezve. A feladat ezeknek, illetve a 
jobb átláthatóság kedvéért a kiválasztott négy órának a szinkronizálása.

Mint ahogy azt már Albert Einstein is megállapította, s ezt a későb
biekben nagy sebességű repülőgépekkel és atomórák segítségével el
végzett kísérletek is igazolták, a megfelelő időmérésekhez nem alkal
mazható az órák egyeztetésének az a hagyományos módszere, hogy az 
egy pontban összeigazított órákat a tér különböző pontjaiba elmozgat
juk, mivel az órák indításához és megállításához szükséges gyorsítások 
miatt ez a fajta szinkronizáció nem lesz konzisztens.

Ehelyett fényjel segítségével szinkronizálhatjuk az egy adott rend
szerben található órákat, a következőképpen:

Válasszunk ki egy órát a sok közül (például az origóban találhatót), 
mérjük meg mekkora távolságra vannak ettől a szinkronizálni kívánt 
órák, X, -vei jelölve az í-dik óra távolságát, állítsuk ezen órát x jc - re 
(ahol c a fénysebesség), ennyi időre lesz szüksége ugyanis a fényjel
nek, hogy a referenciaórától az adott órához érjen. Ha ezt a beállítást 
elvégeztük (a referenciaórát természetesen nulláztuk), akkor indíthatjuk 
a fényjelet, s ezzel együtt a referenciaórát, a többi óra a fényjel megér
kezésekor kezd járni a beállított értéktől kezdődően.

A program az előbb elmondott eljárást hajtja végre. A Spa ce billen
tyűvel indíthatjuk a fényjelet, s követhetjük, hogyan indulnak el az 
egyes órák a fényjel detektálásakor. Ez csak demonstrációs program, 
azaz a képernyőn látható beállításokon a felhasználó nem változtathat.

A Lorentz-kontrakció megfigyelése

Már jóval azután, hogy a speciális relativitáselméletet Einstein meg
alkotta, s az általánosan elfogadottá vált, vita alakult ki azon kérdéskör
ben, hogy lehetséges lenne-e a Lorentz-kontrakció miatti hossz-változás 
vizuális észlelése.
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Mint azt V. Weisskopf [ 1) leírta, 1959-ig a legtöbb fizikus úgy gondol
ta, hogy Lorentz-kontrakció általában is látható, illetve lefényképezhető 
nagy sebességek esetén, vagyis a ß sebességgel1 mozgó hosszúságú 
rudat a megfigyelő l = Z0 yj 1 -  ß 2 hosszúságúnak látja. A képlet való
ban megkapható a Lorentz-transzformációból, és helyes is abban az 
értelemben, hogy a rudat az észlelő valóban ekkorának mérné.

J. Terrel és V. Weisskopf mutatott rá először a félreértésre: látni és 
mérni különböző dolgot jelent, s ezek összekeverése komoly pontatlan
sághoz vezet. Az elődök ugyanis azt a „klasszikus" effektust, hogy egy 
kiterjedt tárgyról egy adott pillanatban a szemünkbe érkező fény a tárgy 
különböző pontjairól különböző időpontokban indult ki, elhanyagolták 
a sokkal érdekesebb relativisztikus effektusok mellett. A cikk, melyet 
Terrel a témáról publikált, a „Lorentz-kontrakció láthatatlansága” címet 
kapta [2], Terrel tehát nem kevesebbet állított, mint hogy a Lorentz-kont
rakció nem figyelhető meg semmilyen körülmények között sem.

G.D. Scott és M.R. Viner 1965-ben megjelent munkája (31 hozott új 
szempontokat a kérdéskör vizsgálatához. Rámutattak, hogy Terrel gon
dolatmenete sem egészen pontos, mert fontos eseteket hagyott figyel
men kívül, amikor csak olyan tárgyakat vizsgált, melyek kis kiterjedé
sükhöz képest a megfigyelőtől igen távol haladnak el. (Terrel szerint 
ezeknek a tárgyaknak a forgása észlelhető a Lorentz-kontrakció he
lyett.) Scott és Viner szerint a Lorentz-kontrakció igenis megfigyelhető, 
mégpedig abban az esetben, mikor a megfigyelés szöge körülbelül 90°. 
A megfigyelés szöge a mozgásirány és a tárgy valamely pontját a megfi
gyelővel összekötő egyenes közti szög.

Számításaik szerint, melyet alább részletezünk, általában véve a 
mozgásirányra merőleges síkok hiperboloidokká látszanak torzulni.

Legyen a megfigyelő az S koordinátarendszerben nyugalomban, az 
z  tengelyen, d távolságra az origótól. Az S' koordinátarendszer és az 
ebben nyugalomban lévő hálózat, az x  tengely irányába ß c relatív se
bességgel mozog 5-hez képest. Az a: tengelyek azonos egyenesen van
nak és í  = t '  = 0-kor az origók egybeesnek ( O = O'). Az észlelés 
(fényképezés t= d /c  pillanatában O' O-ban látszik, így a fény (1-ból 
t = 0-kor indult ki.

Egy tetszőleges P(x, y, z)  pontból kiinduló fény a (0,0. d ) pontban 
akkor látszik a O-ból induló fényjellel egyidejűleg, ha a P pontból

2. ábra. A Lorentz-kontrakció megfigyelése, a háló négy különböző sebessége esetén.

a tárgy nagy sebességgel halad a fentiekben leírt feltételek szerint, azt 
megnézhetjük, ha megfelelő rovatba beírjuk a tárgy ß sebességét, majd 
E n t  e r-t nyomunk (2. ábra).

A kirajzolódó képet úgy képzelhetjük el, mint egy fényképet, amely 
a hálóról egy igen nagy látószögű lencsével ellátott fényképezőgéppel 
készült, a lencse tengelye merőleges a mozgásirányra. A háló jobbra 
mozog, a felvétel pillanatában a háló középpontja a lencse tengelyére 
esik. Megfigyelhetjük a következőket:

-  a függőleges vonalak hiperbolává torzulnak,
-  a távolodó (a középponttól jobbra eső) vízszintes vonalak lerövi

dülnek,
- a közeledő (a középponttól balra eső) vízszintes vonalak hosszab

bodnak.
A Lorentz-kontrakció a középpont közelében látható, ahonnan a 

fény körülbelül merőlegesen érkezik a lencsére.

A tér-idő programrész

t _ _ <Jx2 + y 2 + (z  -  d f~  -  d (j!
c

időben lett kibocsájtva. Az, hogy a megfigyelési pontba a tárgy különbö
ző pontjaiból egyidejűleg érkező jelek egy adott rendszerben nem azo
nos időben indultak, a fény véges terjedési sebességével kapcsolatos 
ugyan, de mégsem relativisztikus effektus, mert független attól, hogy két 
vonatkoztatási rendszert milyen transzformációval kötünk össze. 

Alkalmazzuk most a Lorentz-transzformációt:

x ' = y ( x -  ß ct) = y {x + ß [ /x 2 + y2 + ( z -  d)2 - rfl},
/ , - 1 (2) y  = y, z  = z  es y = --------- .

x, y, z-1 fejezzük ki az 5'-beli koordinátákkal, ez lesz a látszólagos 
hely, melyet az 5-beli megfigyelő észlel:

x  = y[(x ' + y ß d) -  ß A x' + y ß d)2 + y'2 + (z' -  ti)2], (3)
y  = y , z = z'.

Hogy a látszólagos képben, a sebességre merőleges síkok valóban hiper- 
boloiddá torzulnak, az könnyen belátható, ha a fenti képletben x'-t. 
vagy ami célszerűbb (x ' + y  ß d) -t egy A konstanssal helyettesítjük:

C x -y A )1 _yj__  ( z -  d)2 = j ,
y 2ß2A2 A2 A2

ami éppen egy hiperboloid egyenlete.
A programban az ezekből a formulákból a z  = 0 helyettesítéssel 

megkapható speciális eset van ábrázolva, vagyis csupán egy az -.v-y 
síkban mozgó tárgy fényképét láthatjuk. A tárgy egy háló, melynek álló 
helyzetben észlelhető képe tárul elénk halványan a program indítása 
után. Hogy milyen képet lát a z  tengelyen helyet foglaló megfigyelő, ha

1 Sebesség alatt most, és a továbbiakban is mindvégig a fénysebességhez viszonyított sebes
séget, a dimenzió nélküli ß = v /  c  mennyiséget értjük. Továbbá a helyet és időt azonos mér
tékegységben például fénysec-ban mérjük, ami a c  = 1 választásnak felel meg.

A képernyőn a „Gyorsforgalmi út” címsoron kívül két elkülönülő 
terület látható: az alsó területen a legfontosabb kézelőgombok felsoro
lása, illetve a használható tárgyak piktogramjai láthatók, a középső, 
legnagyobb terület pedig tulajdonképpen egy hely-sebesség koordi
nátarendszer, melyen különböző tárgyakat helyezhetünk el egy adott 
pillanatban, majd időben kísérve a mozgásokat megfigyelhetjük a tár
gyak egymáshoz viszonyított helyzetének alakulását, rendszerórájuk 
futását (3- ábra). Ez a koordinátarendszer valamelyik tárgyhoz, az úgy
nevezett megfigyelőhöz van rögzítve.

A munka a tárgyak elhelyezésével kezdődik. Megnyomva az „új 
tárgy”-nak megfelelő U billentyűt, egy párbeszédablak nyílik, melyben 
kiválasztható a tárgy piktogramja (ez a képecske és a mellé írt tárgy
szám fogja jelölni az objektum helyét a koordinátarendszerben). Meg 
kell adnunk a megfigyelő koordinátarendszerében mérve az új tárgy 
hely- és időkoordinátáját, valamint a sebességét. A hely megadásánál 
azt kell figyelembe venni, hogy hol tartózkodott a tárgy, amikor a meg
figyelő órája az előbb beállított értéket mutatta. Az elsőnek föltett tárgy, 
bármi is a piktogramja, automatikusan a megfigyelő iesz, tehát sebessé
ge nulla. Ha végeztünk a beállításokkal, az E n te r billentyű megnyo
másával az új tárgy fölkerül a képernyőn a megfelelő helyre, alatta egy 
kis digitális óra jelenik meg.

3. ábra . A .Gyorsforgalmi út".
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Ha lenyomjuk az M billentyűt, a képernyőn a tárgyak a nekik megfe
lelő sebességgel mozogni kezdenek (elérve a képernyő szélét nem tűn
nek el, hanem az x tengely újraskálázódik), saját kis digitális órájuk 
pedig járni kezd. Mindegyik óra a sajátidőt, azaz a tárgyhoz rögzített 
rendszerben mért időt mutatja. A mozgás bármelyik parancsnak megfe
lelő billentyűvel megállítható, bármikor elhelyezhetünk újabb tárgya
kat, törölhetjük azokat, megváltoztathatjuk a sebességüket, és másik 
megfigyelőt választhatunk, akinek rendszeréből figyelhetjük a többi 
tárgy mozgását.

Valamely tárgy helyét és az órája által mutatott időt a következőkép
pen lehet kiszámolni:

Legyen a kiválasztott esemény (x,., í.,.), azaz a tárgy észlelési ideje 
és helye a megfigyelő M rendszerében. (Ezeket írtuk be az „Új tárgy” 
párbeszédablakba.) Egy másik t időben a tárgy koordinátái (xr , 0 , ahol

x r = je,. + ß ( f -  tr ), (5)

vagyis a tárgy egyenes vonalú egyenletes mozgást végez. A tárgy órája 
mozgás közben a t' sajátidőt, azaz a tárgyhoz rögzített rendszerben 
mért időt mutatja. Ennek kiszámításához föltesszük, hogy az időmérés 
kezdetekor az összes rendszer origója egybeesett (í = /'= ...=  0: 
0 = 0 '  = ...). Ha Ta P sebességű tárgyhoz rögzített rendszer, az (x;., t) 
esemény (x', t ') T-beli megfelelőjét a Lorentz-transzformáció segítsé
gével számolhatjuk ki. Felhasználva (5)-öt:

Legyen 7) egy másik tárgy, melynek sebessége M -hez viszonyítva 
p2. 7”2 rendszeréből nézve a kiszemelt Tx tárgy a sebességtranszformáci
ós formula szerint

sebességgel mozog. T2 tárgy a saját rendszerében a megfigyelő, tehát hoz
zárendelhető az (xti, t) esemény. Ennélfogva Tt helyét 7j-ben, és az órája 
által mutatott időt szintén (9) és (10) adja meg, csak ß helyébe ß' írandó.

A továbbiakban néhány példán bemutatjuk, hogyan lehet a program
mal a speciális relativitáselmélet nevezetes következményeit szemléltetni.

Az idődilatáció
Számításaink szerint, amíg a megfigyelő rendszerében a tárgy két 

észlelése között Aíidő telik el, addig a tárgy e két esemény között csu
pán At' = (l/y )A t időt észlel (7). A képernyőn ezen ütemek szerint 
pörögnek az órák. Ha az M billentyűvel elindítjuk a mozgást, rövid időn 
belül megfigyelhető, hogy különböző sebességű tárgyak órái nem egy
formán járnak. Nem csupán az figyelhető meg, hogy a megfigyelőhöz 
képest mozgó tárgy órája lassabban jár, hanem a mozgó tárgyak órái 
egymással is összehasonlíthatók: ha egy tárgy gyorsabb a másiknál, az 
órája is lassabban jár.

x' = y (x.r -  ß t) = y(xr -  ß ír ) = xq = állandó (6)

t' = Y ( i - ß x r) = y - ß * 0'- (7)

Átszállás egyik tárgyról a másikra, azaz új megfigyelő választása:
Válasszuk a menü áTszál l ás  opcióját, majd adjuk meg annak a 

tárgynak a számát, amelynek rendszeréből követni akarjuk a továbbiak
ban az eseményeket. Újrarajzolódik a képernyő ennek hatására, ettől a 
pillanattól kezdve ez a tárgy lesz az új megfigyelő, ennek megfelelően 
az x tengelyre kerül.

Mivel ez a transzformáció nem folytonos, a tárgyak új koordinátái
nak kiszámolásánál két lehetőség közül választhatunk:

a) A régi megfigyelő hely- és időkoordinátája maradjon folytonos. 
Ez a választás azzal a nem túl szimpatikus következménnyel jár, hogy 
az új megfigyelő órája az átszállás pillanatában megváltozik, ugrik 
egyet.

b) Az új megfigyelő hely- és időkoordinátája maradjon folytonos. 
Ezzel számolva az új megfigyelő ideje nem módosul, viszont a régi 
megfigyelő órája ugrik.

A két lehetőség közül a program az utóbbival él, nem utolsósorban 
azért, mert ez az eljárás a szemléletnek és az elvárásoknak jobban meg
felel, és a különböző eseménysorozatok lejátszását is megkönnyíti.

Legyen 7j az a tárgy, amelyik az új megfigyelő lesz. A hozzá rög
zített rendszerben az ő koordinátái az átszálláskor (x', 0, /')  (6) és 
(7) szerint.

Hogyan mozog 7j rendszeréből nézve a régi megfigyelő és főleg mit 
mutat az órája?

Az átszálláskor a megfigyelő koordinátái Aí-ben lx„ = áll., t). 
Ugyanezen esemény 7",-ben (x'M, í"), és a Lorentz-transzformáció sze
rint:

r = Y o - ß x j .

A régi megfigyelő 7j-ből nézve -ß  sebességgel egyenesvonalú 
egyenletes mozgást végez, tehát t' időben azx,' = x j ,- ß O ' -  í”) 
helyen lesz. Behelyettesítve (8)-at:

*« = Y  - ß (9)

Mit mutat a régi megfigyelő órája? Ehhez a 7j-beli ( x 'M, t' ) ese
ményt kell Aí-be visszatranszformálni, ez (xM = áll., („) lesz, ahol

tM = y < f+ ß */,) -  y  + ß x„. (io)
t és tM általában nem azonos, tehát a régi megfigyelő órája ugrik 

egyet átszálláskor: (7)-et beírva (10)-be tM= t + ß (x„ - xr) adódik, 
azaz t = t„, csak ha xM = xr az átszálláskor.

Az iker-paradoxon lejátszása
Gondoljunk ki egy űrutazást! Legyen az űrhajó sebessége ß = 0,5, az 

űrhajó a földről nézve távolodjon T= 10 évig, rögtön visszafordulva 
újabb 10 év alatt visszaér a Földre. Nem nehéz kiszámolni, hogy ezalatt 
az űrhajóban csak ( 2T) /y  = 17,32 év telt el.

a)  Vizsgáljuk a mozgást a Földön maradt iker koordinátarendszeré
ből nézve!

Vegyünk fel két tárgyat:
-  egy megfigyelőt (ß = 0) a 0 helyre, melynek idejét 0-ra állítjuk;
-  egy űrhajót (ebben utazik az ikerpáros másik tagja), amely ugyan

ebből a 0 koordinátájú pontból indul, sebessége 0,5.
Indítsuk el a mozgást és figyeljük a földi megfigyelő óráját; amikor 

10-et mutat, nyomjuk le a V billentyűt, ezzel a mozgás leáll, s a Vél - 
t ozta tá sok  menüben válasszuk ki a ß vál t ozás  opciót. Állítsuk a 
tárgy sebességét -0,5-re. Ezzel a műveletsorral hazairányítottuk az iker
páros űrutazó tagját. Az M gombbal szépen visszavihetjük az origóba, s 
a tárgyak alatt levő órákról (illetve pontosabban az információs lapról) 
leolvasható, hogy az utazó rendszerében kevesebb idő telt el, mint a 
helyben maradottén,

b) Kövessük figyelemmel az űrutazást most az űrhajó rendszeréből 
nézve!

Három tárgyra lesz szükségünk:
-  (1) egy megfigyelőre, t  = 0, x  = 0, sebessége automatikusan 0.
-  (2) egy űrhajóra, amelyik a Földről indul ß = 0,5 sebességgel (í = 

0, x  = 0).
-  (3) egy másik űrhajóra, amelyik a Föld felé közeledik ßä = 0,5 se

bességgel (f = 0, x  = ß 2 7j most x = 10).
Miután föltettük a tárgyakat a képernyőre, jegyezzük föl magunk

nak, hogy mit mutat a (3) tárgy órája. Szálljunk át a (2) tárgyra, hiszen 
ennek rendszeréből akarjuk a mozgást figyelni.

Indítsuk el a mozgást és amikor a (3) tárgy az időtengelyre ér, vala
mely billentyűvel állítsuk meg. Szálljunk át a (3) tárgyra, ami azt jelenti, 
hogy az űrutazó pillanatszerűen visszafordítja űrhajóját a Föld felé. A 
(3) tárgy az x tengelyre kerül, de nem az origóba, a (2) és (3) tárgy 
órája által mutatott idő nem változik. A visszafordítás pillanatában az 
űrutazó gyorsuló mozgást végez, míg a földi iker mindvégig inercia
rendszerben van. Ez okozza az aszimmetriát a két iker között.

Az M billentyűvel folytassuk a mozgást, amíg az (1) tárgy (a Föld) 
azonos helyre keiül a (3) tárggyal. Megállítva a mozgást, az órákról 
(vagy pontosabban az információs tábláról) leolvashatjuk, hogy az űr
utazó iker számára kevesebb idő telt el, mint a Földön. Ne felejtsük el, 
hogy (3)-nál kezdetben az óra nem 0-t mutat, tehát ezt az értéket le kell 
vonni. Ha elég ügyesek voltunk (pontosan megállítani a mozgásokat 
adott helyen vagy időben elég nehéz), a kapott eredmény egyezik az a) 
pontbelivel (5).

A kapott eredménynek az a magyarázata, hogy az ikrek nem egyen
rangúak, az utazó iker gyorsuló mozgást is végez, amikor átszáll egyik 
inerciarendszerből a másikba (azaz elindul, visszafordul). A programban 
az átszállás pillanatszerűen, azaz végtelen nagy gyorsulással megy végbe.
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A sebességösszeadás
Vegyünk fel egy megfigyelőt, majd két tárgyat: az egyiket 0,9-es 

sebességgel, a másikat pedig -0,9-es ß-val.
Ugorjunk át a kettes tárgyra. A klasszikus számítások szerint a kettes 

tárgy magához képest 1,8 sebességűnek észleli a harmadik tárgyat, ami 
majdnem a kétszerese a fénysebességnek. Ezzel szemben, ahogy az a 
képernyőn is látszik, és amiről az Információs ablakban számszerűleg is 
meggyőződhetünk, a speciális relativitáselméletben (11) szerint a 2-es 
nem egészen fénysebességűnek észleli az 3-ast (körülbelül ß = -0,9945).

Megjegyzések

Ezzel a programmal Sisák Zoltán a XXXVI. Országos Középiskolai 
Fizikatanári Ankét Eszközkiállításán 1993-ben I. díjban részesült. 
Ugyancsak I. díjat nyert a PC & Mac WORLD számítástechnikai magazin 
szoftver versenyén 1993-ban.

A speciális relativitáselmélet egyes jelenségeit szemléltető progra
mok nagy számban készültek (készülnek) szerte a világon [6], A nem
zetközi számítógépes adatbázisokban keresgélve (például ASK-SISY) 
több hasonló témájú programot lehet találni, nagy részük azonban nem 
ingyenes. Ezt a programot a szerzők minden érdeklődőnek szívesen 
rendelkezésére bocsátják.

E-mail: 8548sis@ella.hu (Sisák Zoltán), vzs@physx.u-szeged.hu 
(Varga Zsuzsa).
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Társulat munkabizottsága* 1 
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A fizikatanár-képzés és továbbképzés

Magyarországon a fizikaszakos tanárképzés jelenleg 
két intézménytípusban -  egyetemeken és főiskolákon -  
egymástól gyakorlatilag teljesen függetlenül folyik. A főis
kolákon folyó oktatás az általános iskola felső tagozatára, 
az egyetemen folyó bármely iskolatípusra képesít. Ez a 
képzési struktúra történeti okokból alakult így, ma már 
ennek okait elemezni nem érdemes. Az előrelépéshez a 
jelenlegi helyzetből kell kiindulni.

A fizikatanár-képzés
A FIZIKATANÁRI PÁLYA IRÁNTI 
ÉRDEKLŐDÉS ÖSSZETEVŐI

A tanári és így a fizikatanári pálya presztízse, elsősor
ban a középiskolákban, az elmúlt évtizedekben fokoza
tosan csökkent. Ez a középiskolai képzés tömegesedésé
vel, a tanári fizetések relatív elértéktelenedésével is ösz- 
szefügg. Végső eredménye a tanári pálya vonzásának 
csökkenésében jelent meg és visszahatott a tanárképzés
be beiskolázott hallgatók színvonalára is. Az értelmiségi 
pályák elnőiesedési tendenciája a fizika tanárok között is 
megfigyelhető.

A tanulmány első része -  a fizikusképzés -  megjelent folyóiratunk 1995. 
májusi számában.

1 A tanulmányíró munkacsoport tagjainak névsora:
Elnök: Beke Dezső, egyetemi tanár (KLTE).
A tanárképzési albizottság: Csikai Gyula, egyetemi tanár, akadémi

kus (KLTE); Demény András, egyetemi adjunktus (KLTE); Légrádi Im
re, középiskolai tanár (Sopron); Kozma László, egyetemi tanár (JPTE); 
Papp Katalin, egyetemi docens (JATE); Patkó György, főiskolai tanár 
(EKTF); Tasnádi Péter, egyetemi docens, (BDTF-ELTE).

Ebben a helyzetben a pályaválasztási motivációk meg
értésében olyan tényezőknek ismerete is fontos, hogy a 
családi háttér (például pedagógus hagyományok), a kö
zépiskolai fizika oktatás sikere, az óriási hagyományokkal 
rendelkező matematikai és fizikai tanulmányi versenyek, a 
kiváló tanáregyéniségek stb. Ezek közül a fizikaoktatás 
sikeres vagy nem sikeres volta olyan tényező, amelynek 
jelentőségét érdemes aláhúzni (a hatékony tehetséggon
dozási rendszerről, ebben az ELFT szerepéről, az I. feje
zetben már szóltunk). A kiváló tanáregyéniségek kiemel
kedésének elősegítése e tanulmány egyik fő célja is.

A középiskolai oktatás sikerességét megítélni -  különö
sen célratörő, szakszerű felmérések hiányában abból a 
szempontból, hogy mennyire segíti a fizikatanári pályára 
való orientálást -  igen nehéz. Azok a sikerek például, 
amelyeket nemzetközi fizika versenyeken a magyar tanu
lók rendszeresen elérnek, valószínűleg inkább csak a fi
zikus, illetve bizonyos műszaki pályákra való orientáció
ban lehetnek jelzés értékűek, míg a tanári pálya szem
pontjából az átlagos fizikaoktatás, ennek színvonala, a f i
zika iránt érdeklődést keltő képessége a meghatározó. A 
Társulat által kezdeményezett és támogatott ilyen irányít 
felmérésre igen nagy szükség lenne. Egy dolog azonban 
már enélkül is kitapintható, és mint felismerés már a tehet
séggondozásért felelős társulati körökben is megfogalma
zódott: a kísérletező fizikatanár presztízsét (jó kísérletek 
órai bemutatása, szakkörök, kísérletező délutánok szor
galmazása stb.) helyre kellene állítani. A bemagolandó, 
absztrakt, csak a felvételi példák mechanikus megoldására 
irányuló fizikaoktatás helyett a kísérleti tényeket értelme
ző, az általános természeti törvényekig ezeken keresztül 
eljutó középiskolai fizika érdeklődést és vonzalmat terem
tő és azt megtartó képessége bizonyára nagyobb.
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1. táblázat

A fizikatanárt képző intézm ények oktatói és 
hallgatói létszáma

Intézmény Oktatók száma Felvételi
keretszám

Hallgatók
száma

ELTE 98 100 + 50' 450
JATE 50 80 + 10' 320
JPTE 17 48 150
KLTE 57 125" 250
BDTF 8 48 70
BGYTF 10 42 135
EKTF 7 24 + 40 '" 189
ELTE TFK 4 36 80
JGYTF 9 52 142

fizikus külön feltüntetve 
tanár és fizikus együttesen
Az EKFT felvételi keretszáma nem állapítható meg pontosan, mert 
86 matematika-egyéb tanárszakot hirdetett meg. Ennek felét 
tüntettük fel a táblázatban.

Az ELTE-TFK oktatói létszáma nem jellemző, mert a képzés egy részét 
az ELTE oktatói látják el mellékállásban.

A táblázat sajnos kissé hiányos, mert nem tudtuk minden intéz
ménytől beszerezni az adatokat.

A fent vázolt helyzet még súlyos beiskolázási gon
dokhoz nem vezetett, de -  különösen a vidéki egyete
meken, az egyszakos tanárképzés elterjedésével egy- 
időben -  már ilyen problémák is jelentkeztek, és a fel
vételi követelmények látványos csökkentéséhez (nagy
számú, korábban nem szokásos kedvezmény felajánlá
sa) is vezettek.

A JELENLEGI INTÉZMÉNYRENDSZER
Az egyetemi és főiskolai képzés elkülönülése úgy 

tűnik -  legalábbis hosszabb távon -  nem tartható fenn. 
Például, a hat, illetve nyolcosztályos gimnázium megjele
nésével felmerül az a kérdés is, hogy az alacsonyabb 
gimnáziumi osztályokban melyik intézménytípusban vég
zett tanár tanítson. Ezért, de más okok miatt is, a főisko
lák kinyilvánították azt a szándékukat, hogy egyetemmé 
kívánnak válni. Másrészről az oktatáspolitikai kormány
zat célkitűzései között is szerepel az egységes tanárképzés 
feltételeinek megteremtése és bevezetése a nem túl távoli 
jövőben ötéves tanárképzés formájában.

Fizikatanár-képzés hazánkban jelenleg négy egyete
men ELTE (Budapest), JATE (Szeged), JPTE (Pécs), KLTE 
(Debrecen), négy tanárképző főiskolán BDTF (Szombat
hely), BGYTF (Nyíregyháza), EKTF (Eger), JGYTF (Sze
ged) és az ELTE Főiskolai Karán folyik.

Ez az intézményrendszer alkalmas volt arra, hogy el
lássa tanárokkal az egységes 8 + 4 osztályos iskolarend
szert. Az iskolarendszer szerkezetének fellazulása, sok
színűvé válása óhatatlanul magával vonja a tanárképzés 
reformjának igényét is. A szándékokat és terveket jól mu
tatta például a Magyar Felsőoktatás 1991/5 felsőoktatási 
különszámában közölt vitaanyag, valamint a tanárképző 
főiskolák és a tudományegyetemek vezetőinek 1992-es 
állásfoglalása az egységes tanárképzés ügyében. A fenti 
anyagok mind a tanárképzés színvonalának emelése és 
az egységes egyetemi szintű tanárképzés mellett foglal
nak állást.

Az indokok között döntően a következők szerepelnek:
-  az iskolaszerkezet változása miatt rugalmasabbá kell 

tenni a tanárképzést
-  átjárhatóbbá kell tenni a tanár- és nem-tanárszakos 

képzést
-  emelni kell a tanárszak szakmai színvonalát
-  emelni kell a tanárszak pedagógiai képzésének szín

vonalát.
Mindezek az indokok egyértelműen azt jelzik, hogy az 

egységes tanárképzést nem főiskolai, hanem egyetemi 
szinten kívánatos megvalósítani.

A főiskolák a főiskolai képzés mellett nagyon fontos 
regionális feladatokat is ellátnak (például tehetséggondo
zás, a régió kulturális, tudományos központjai): ezt a 
tényt az egységes tanárképzésre való áttérés tervezésekor 
figyelembe kell venni.

Az egységes tanárképzés problémái
JELENLEGI EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI 
FIZIKA TANTERVEK ÉS KÉPZÉS

Bár a képzés átstrukturálódása már megkezdődött, a 
jelen helyzetet mégis a tartalmilag és szervezetileg telje
sen elkülönülő egyetemi és főiskolai képzés jellemzi. A 
változásokat ugyanakkor a következő tények jelzik:

A néhány évvel ezelőtt még kizárólagosan kétszakos 
szakpárokban (esetleg harmadik szakkal kiegészítve) 
szervezett tanárképzésben megjelent az egyszakos kép
zés, az ELTE, JATE és JPTE a fizika tanárszakot egyszakos 
képzésként hirdeti meg. Ezekben az intézményekben a 
fizikatanár szak mellé szinte tetszőleges szakpárosításban 
felvehető azonban egy másik (eseüeg harmadik) szak is. 
A KLTE még tovább ment ennél, tanterveiben és a felvé
teli meghirdetésekor nem választja teljesen szét a fizikus 
és a fizikatanár-szak képzését. Itt a tanári képesítés meg
szerzése a fizika alaptanterv mellett elvégzett pedagógiai 
és szakmódszertani kiegészítő tanulmányokat jelent. Ha
sonló módon szerezhetik meg a tanári diplomát az ELTE 
és a JATE kutató szakos hallgatói is. (A JPTE-n fizikus- 
képzés nincsen.) Színesíti a épet a JPTE egyetemi-főisko
lai szakpárosítása: Néhány meghatározott szakpárosítás
ban a hallgatók a fizikatanári egyetemi diploma mellett 
másik szakjukból főiskolai diplomát szerezhetnek. A főis
kolák és az ELTE TFK -  a BDTF kivételével -  kötött szak
párokban hirdették meg a tanárképzést.

Az 1. táblázata tanárképző intézmények felvételi ke
retszámait, valamint az oktatói és hallgatói létszámot mu
tatja be.

Illusztrációképpen összehasonlítjuk a jelenleg érvé
nyes főiskolai és egyetemi fizikatantervet. (Az összeha
sonlítás az egri Eszterházi Károly Tanárképző Főiskola, 
a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola 
és a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem fizika
tantervein alapszik, de úgy gondoljuk, hogy ezek is jól 
tükrözik az országos viszonyokat.) A 2. táblázata  KLTE 
kötelező fizika tárgyait tartalmazza, a 3- táblázat a 
BGYTF fizika 1994. előtti tantervét mutatja. A két táblá
zatból jól látható az igen jelentős különbség, ami az 
egyetemi és főiskolai képzést jelenleg jellemzi. A főis
kolai fizika lényegében az egyetemi alapozó (első két
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2. táblázat
A KLTE tanári szak kötelező tárgyai és kötelező kreditjei fizikából

tanárszakon összesen (szakdolgozat nélkül) 93 kredit 
fizikus szakon összesen (diploma nélkül) 91 kredit

Tárgyév 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kísérleti fizika 
(mechanika) 9

Kísérleti fizika 
(hőtan) 9

Kísérleti fizika 
(elektromágnesség) 9

Kísérleti fizika* 
(kvantum- és atomfizika) 9

Bevezetés az elektronikába 3

Mechanika 1. 5

Mechanika 2, 4

Elektrodinamika 5

Speciális relativitáselmélet 3

Kvantummechanika 5

Csillagászat* 3

Statisztikus mechanika 4

Radioaktivitás és kísérleti 
atommagfizika 4

Szilárdtestfizika 1. 4

Laboratóriumi mérések 
(13 kredit) + + + + + +

Fizikaszigorlat I. (3 kredit)

Fizikaszigorlat II.** (2 kredit)

Szakdolgozat*** (20 kredit)

Diplomamunka** (50 kredit)

Csak a tanárszak elvégzéséhez szükséges
A Fizikaszigorlat II. és a Diplomamunka kreditjeinek megszerzése a fizikus szak elvég
zéséhez kötelező
A Szakdolgozat kreditjeinek megszerzésre egyszakos fizikatanár-szakhoz kötelező, két
szakos fizikatanár szakhoz az egyik szakból kötelező,

+ A Laboratóriumi mérések kreditjei a jelzett félévekben szerezhetők meg.

éves) fizikaoktatásnak feleltethető meg, a teljes elméleti 
fizika és a haladottabb kísérleti, illetve anyagszerkezeti 
kurzusok is hiányoznak. A táblázatból ugyan ez nem 
látható, de a főiskolai laboratóriumi gyakorlatok spekt
ruma is sokkal szűkebb.

Megállapítható tehát, hogy az egyetemi fizikaoktatás 
mind minőségben mind mennyiségben jelentősen megha
ladja a főiskolait, ebből következően nem látszik egysze
rűen megoldható feladatnak a tanárképzés egységesítése.

AZ EGYSÉGES TANÁRKÉPZÉS 
MEGTEREMTÉSÉNEK FELTÉTELEI

Az indokolt tartalmi változások -  esetleg mint átmeneti 
követelmények a végső, valóban egységes képzéshez -  a 
következők:

-  a hároméves alapképzés egységesítése, az egyete
mek és a főiskolák közötti átjárhatóság lehetőségének 
megteremtése,

-  az alapképzést követően, a főiskolai 
fizikatanári, módszertani blokk (egy év) 
elvégzése után, jogosítvány (diploma) 
kiadása általános iskolában való tanításra

-  e (főiskolai) diploma megszerzése 
után lehetőség az egyetemi képzésbe 
való visszatérésre. Tehát lehetőséget kell 
nyújtani az egyetemi plusz egyéves szak
mai mélyítésre és a középiskolai tanári, 
módszertani blokk elvégzésére.

Az első követelmény teljesítése jelen
tős erőfeszítéseket igényel a főiskoláktól. 
Ennek teljesítését az Országos Akkreditá- 
ciós Bizottság egységes szigorúságú eljá
rásával kell igazolni. A másik két követel
mény lényegében egy kétszínű egyetemi 
képzéssel harmonizál (amelyben nem
csak a „Master”, hanem a BSc fokozat is, 
mint lehetőség, létezik).

INTÉZMÉNYI PROBLÉMÁK
A szakmai kérdések mellett azonnal 

felmerül néhány, az intézményrendszer
rel -  elsősorban a főiskolák szerepével -  
kapcsolatos probléma is. A két alapkér
dés véleményünk szerint a következő:

-  Megoldható-e az egyetemi szintű 
képzés a főiskolák viszonylag kis létszá
mú, és ily módon nagyon szűk szakmai 
közeget képviselő, szerényebb tudomá
nyos minősítésű oktatógárdájával?

-  Szabad-e megszüntetni a kis hallga
tói létszámú és pusztán gazdasági szem
pontok alapján nem rentábilis főiskolai 
szakokat, és a képzést a nagyobb egyete
mek, illetve főiskolák létszámnövelésével 
megoldani?

A lehetséges válaszok 
A) A főiskolák fizikatanár-képzését a 

meglévő, vagy az ezután alakuló egyete
mek teljes mértékben átvehetik, a főisko
lai szintű tanárképzés teljesen megszün

tethető. (Lényegében ennek a megoldásnak a különböző 
változatait javasolja az egyetemek és főiskolák vezetői
nek 1992-es állásfoglalása.)

A főiskolák egyetemmé fejlesztése azonban csak igen 
lassan és igen jelentős anyagi erőforrások igénybevéte
lével valósítható meg. Ha csak a személyi feltételeket 
vizsgáljuk, már jól látszanak a különbségek: A főiskolá
kon a fizikát oktató tanárok száma tíz alatt, az egyetemi 
oktatói létszám a most alakuló pécsi egyetemi fizika 
kivételével ötven felett van. A tárgyi feltételekben is 
hasonló különbségeket lehet tapasztalni. Megállapíthat
juk, hogy az egyetemi szint csak hosszú idő és jelentős 
ráfordítások után érhető el (ennek nagysága ráadásul a 
természettudományi szakokon nagyságrenddel na
gyobb, mint például nyelvszakokon). Kérdéses azon
ban, hogy az így is meglehetősen széttagolt magyar fel
sőoktatás tovább tagolódjon-e? Akárhogy is alakulnak 
azonban a szervezeti keretek, alapvető követelmény,
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A BGyTF tanári szak kötelező fizika tárgyai (1994 előtt)

3. táblázat

Félévek, oktatási órák, számonkérési módok
Tantárgyak

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Mechanika 105 k+g 75 s+g _ _ _ _ _ _

Hőtan - - 60 k+g - - - - -

Elektromosságtan - - 45 k+g 90 k+g 45 s+g - - -

Fénytan - - - - 60 k+g - -

Anyagszerkezet - - - - - - 60 k+g 44 k+g
Fizikai mérési

gyakorlatok" 30 g 30 g 30 g 30 g 30 g - 30 g 22 g
A fizika tanítása - - - - 45 k+g 30 g - -

Mérési gyakorlatok
a fizika tanításához" - - - - 30 g 30 g - -

Tanítási gyakorlat" - - - - - 45 a 30 g -

Kötelezően választható
kollégium - - - - - - 30 k 22 k

Félévi óraszám 135 105 135 120 150 165 150 88

Szigorlat (s) - 1 _ _ 1 _ _ _

Kollokvium (k) 1 - 2 1 1 1 2 2
Gyakorlati jegy (g) 2 2 3 2 4 3 3 2
Aláírás (a) - - - 1 - -

Félcsoportos foglalkozások
A II. félévi szigorlat anyaga: Mechanika; az V. félévi szigorlat anyaga: Elektromosságtan. 
Belföldi tanulmányút: a képzés ideje alatt kétszer 1 hét.

hogy csak ott engedélyezhető egyetemi szintű szakos 
tanárképzés, ahol a szakmai feltételek megfelelőek.

B) A kétszintű tanárképzés meghagyása mellett a főis
kolákon az alapképzés (az első három év!) szintjét foko
zatosan az egyetemi szint felé kellene tolni. Az egységesí
tés felé azon az alapon lehetne elindulni, hogy az egyete
mi alapképzés és a főiskolai képzés szakmailag az első 
két évben viszonylag közel van egymáshoz. Elfogadva, 
hogy a jelenlegi képzés mélysége mindkét intézménytí
pusban a célnak megfelelő, ezt megőrizve kell a szüksé
ges mértékű összehangolást elvégezni. Határozottabban 
megfogalmazva, az egyetemi alapképzést és a főiskolai 
képzést kell olyan szinten egységesíteni és időben úgy 
összehangolni, hogy az intézmények közötti átjárhatóság 
ne csak puszta óhaj, hanem tényleges lehetőség legyen 
jól meghatározott feltételek teljesítése esetén. Ez azt je
lentené, hogy bárhol elkezdve a tanulást, a hallgatók 
mindenféle különbözeti vizsga és gyakorlat letétele nél
kül folytathatnák tanulmányaikat a másik intézményben. 
A főiskola és az egyetem ilyen összehangolt tevékenysé
gét akár egy több kimenő csatornájú képzési szisztémá
nak is tekinthetjük, eljutva a Magyarországon még nem 
honos többfokozatú képzései.

A kérdés csak az, lehetséges-e a tanterveket ilyen szin
ten összehangolni? Ez az összehangolás lehetségesnek 
tűnik, és a KLTE szervezésében a BGYTE és az EKTF 
részvételével történtek is rá előkészületek (4., 5. táblá
zat). Már az előkészületek során világossá vált azonban, 
hogy pusztán a tantervi hálók összehangolása nem ele
gendő. Az egységes színvonalú alapképzéshez az egyete
mek és főiskolák közötti érdemi és szoros együttműkö
désre (átoktatás, közös vizsgáztatás stb.) és a jelenlegi 
főiskolai színvonal jelentős emelésére van szükség. En
nek anyagi feltételeit is meg kell teremteni.

Az egységes alapképzés az 
OAB által akkreditált (BSc 
szintű) kibocsátás formájában 
valósítható meg. Míg egy ilyen 
akkreditáció elnyeréséhez az 
egyetemeken a feltételek álta
lában adottak, a főiskolákon a 
sikeres akkreditációig elvezető 
folyamat hosszúnak ígérkezik. 
Az átmeneti időszakban kell 
azokat a feltételeket megte
remteni, amelyek a BSc prog
ramok akkreditációját itt is le
hetővé teszik (megfelelő szá
mú minősített és habilitált 
szakember alkalmazása, az 
oktatott anyag bővítése). A 
programok előkészítésének 
időszakában a főiskoláknak az 
egyetemek fokozott, hatékony 
segítségére lesz szüksége. Az 
akkreditáció alapvető előfelté
tele az intézmények BSc-prog- 
ramjainak önállósága.

A valóban egységes há
roméves alapképzés megte

remtése után folytatni lehet a főiskolákon az általános 
iskolai szinthez adekvát pedagógiai és szakdidaktikai 
képzést, valamint azt a kiegészítő szakmai képzést, ami 
az első szintű diplomához szükséges. Az egyetemek a 
saját oktatási rendjüket úgy szervezik, hogy a főiskolá
kon szerzett diploma is -  megfelelő ráképzéssel -  máso
dik szintűvé válhasson. Felvetődhet persze ilyenfokú 
összehangoltság és együttműködés feltételezése okán a 
két intézménytípus szervezeti összesimításának a szük
ségessége is.

A bizottság egyértelműen úgy látta, hogy az A vál
tozat megvalósítása nem támogatható. A B változat mel
lett szólnak azok az érvek is, hogy ily módon a főisko
lák, mint természettudományos regionális központok 
megőrizhetők, míg az első változat óhatatlanul egyes 
főiskolai szakok megszűnéséhez vezetne, s emiatt egyes 
régiók fizikából felsőoktatási intézmény nélkül marad
nának.

A fizikatanár-továbbképzés

A tanártovábbképzés fontosságát aligha lehet túlhang
súlyozni. A fizika e századi története meggyőzően bizo
nyítja, hogy ismereteink olyan fokú gyarapodása megy 
végbe (nemcsak a fizika, mint tudományos diszciplína 
saját belső fejlődésében, hanem a technológia fizikai 
alapjait szolgáltató területeken is), amely megköveteli a 
tanári ismeretek kibővítését és frissítését. Ez komoly 
módszertani kihívást is jelent (többet tanítani ugyan
annyi, vagy kevesebb idő alatt).

Ebben a fejezetben a fizika szakterületére vonatkozó 
konkrét szakmai elemzésekkel igyekszünk a kiindulási 
helyzetet feltárni, a szükséges cselekvési irányokat meg
jelölni.
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A BGYTF tanárszak alapképzési tárgyai (1994. után)

4. táblázat

Tantárgy
Félévek, oktatási órák, számonkérési módok

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kísérleti fizika I. 4+2 k+g - - - - - - -
Kísérleti fizika II. - 4+2 k+g - - - - - -
Kísérleti fizika III, - - 4+2 k+g - - - - -
Kísérleti fizika IV. - - - 4+2 s+g - - - -
Demonstrációs labor’ 0+2 g 0+2 g 0+2 g - - - - -
Mechanika labor" - - 2+2 g 2+2 k+g - - - -
Bevezetés az elektronikába - - 3+0 k - - - - -
Laboratóriumi mérések' - 0+3 g 0+3 g 0+3 g 0+3 g 0+3 g 0+3 g -
Elektrodinamika és optika - - - - 2+2 k+g - - -
Radioaktivitás és magfizika - - - - - 3+0 k - -
Kvantummechanika és szilárdtestfizika - - - - - - 3+2 k+g -
A fizika tanítása - - - 1+2 g 0+2 k+g - - -
Informatika - - - - 2+2 k+g - - -
Kötelező speciális kollégium - - - - - 2+0 k 2+0 k -
Tanítási gyakorlat - - - - - - 0+3 g 0+2 g
Szakdolgozati laboratórium - - - - - - - 10 g
Matematika" 6+4 k+g" 3+2 k+g” - - - - - -

2+2 2+2 - - - - - -

Félévi óraszám 8 (18“ ) 11 (16’’) 18 16 13 8 13 12

Szigorlat (s) 
Kollokvium (k) 
Gyakorlati jegy (g)

1 (2’) 
2(3’)

1(2’)
3(4’)

3
4

1
1
4

3
4

2
1

2
3 2

Laboratóriumi foglalkozások 12 fős csoportban folynak. 
Matematika-fizika szakosok nem látogathatják.

A korábbi -  tanfolyamos, 120 órás -  tanártovábbkép
zési rendszer elavult.

1994/95-ben az egyetemek jelentkezők hiányában a 
meghirdetett tanfolyamok jó részét el sem tudták indíta
ni. A jelenség általános (nem csak a fizikát jellemző) 
jellegét aláhúzandó idézzük az ELTE BTK tanárképzési 
tanácskozásán megfogalmazottakat: „A nagyobb hiva
táscsoportok közül épp a pedagógusok rendszeres to
vábbképzése hiányzik, s ennek csiraformái is hanyatla- 
nak.” A fenti tények hátterében a megváltozott körülmé
nyek állnak: a részvétel támogatása, az ezzel járó ked
vezmények megadása nem automatikus. A tanárok nem 
érdekeltek a részvételben, mert a tanfolyam elvégzése, 
bizonyos erkölcsi előnyökön túl, mást a munkahelyen 
nem jelent. A kialakult helyzetből következik, hogy a 
továbbképzési formák egy része megszüntetendő, más 
része jelentősen megújítandó és az érdekeltségi viszo
nyok is módosítandók.

Funkcióját tekintve a tanári továbbképzésnek három 
feladatot kell ellátnia:

a) A tudásanyag rendszeres kondicionálása, módszer
tani továbbfejlesztése.

b) Lehetőség nyújtása a megszerzett diplomára épülő, a 
fizika valamely, nem túlságosan speciális irányában elmé
lyülést adó posztgraduális másod-diploma szerzésére.

c) Lehetőség nyújtása egyetemi doktori (Ph.D.) foko
zat szerzésére.

Az első funkció fontosságát és szükségességét aligha 
kell hangsúlyozni. Csak az lehet a kérdés, hogy milyen 
szervezett formákban lehetne ezt lebonyolítani, illetve 
milyen formában lehetne a gyakorló tanárok elemi érde
kévé tenni. Például meg kell követelni, hogy ilyen jellegű 
(tanfolyamos, egy-két hetes) továbbképzésen minden 
tanár köteles meghatározott időközönként (5-8 éven
ként) részt venni. Természetesen a tanfolyamon való 
részvételt anyagilag támogatni kell. A tanfolyamokat a 
képző intézmények (egyetemek, főiskolák) szerveznék, 
és elvégzésüket oklevéllel lehetne igazolni. A Fizikai Tár
sulat által évek óta nagy sikerrel szervezett tanári ankéto- 
kat (vagy ezeknek bizonyos kibővítéseit) el kellene is
mertetni, mint ilyen továbbképzési formát: ezt az is indo
kolja, hogy az elmúlt években fizikából szinte teljesen 
ezek pótolták a tanártovábbképzést.

Külön kérdés lehet a módszertani jellegű továbbkép
zési formák sorsa: legyenek-e elsősorban a fizika okta
tás módszertanára koncentráló frissítő tanfolyamok, il
letve posztgraduális tanárképzések? Ha igen -  és nem 
kétséges, hogy erre van igény -  akkor a pedagógiai 
pszichológiai szakmákkal való együttműködés kereté
ben kell ezek tematikáit kidolgozni, a szervezést közö
sen kell végezni.

A jelenlegi átmeneti helyzetben van még egy fontos, 
rövidtávú feladat: az új képzési formákban (például 6, 
illetve 8 osztályos gimnázium stb.) felvetődő szakmai
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5. táblázat
Az EKFT fizika tanári szak hálóterve az 1-4. félévre

a) Matematika szakpárral, előadás + gyakorlat (kreditpont)

TANTÁRGY 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév Gyakorlat Vizsga Szakdolgozat

KÍSÉRLETI FIZIKA 
Kísérleti fizika 
Laboratóriumi gyakorlat

4+2 (5+2) 4+2 (5+2) 
0+4 (2)

4+2 (5+2) 
0+4 (2)

4+2 (5+2) 
0+4 (2)

12 34 
234

123 4(6)

ELMÉLETI FIZIKA 
Mechanika 2+2 (5) 2+2 (5) 34 34 8

NEVELÉSTUDOMÁNY
Pszichológia
Pedagógia

0+1 0+1 1+1
0+1

23 4

IDEGEN NYELV 0+4 0+4

TESTNEVELÉS 0+2 0+2 0+2 0+2

Heti óraszám 12 17 17 19

Összes kreditpontok száma: 50.

b) Nem matematika szakpárral, előadás + gyakorlat (kreditpont)

TANTÁRGY 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév Gyakorlat Vizsga Szakdolgozat

KÍSÉRLETI FIZIKA 
Kísérleti fizika 
Laboratóriumi gyakorlat

4+2 (5+2) 4+2 (5+2) 
0+4 (2)

4+2 (5+2) 
0+4 (2)

4+2 (5+2) 
0+4 (2)

1 2 3 4
2 3 4

1 2 3
4(6)

ELMÉLETI FIZIKA 
Mechanika 2+2 (5) 2+2 (5) 34 34 8

MATEMATIKA 6+2 3+2 2+1 123 123

NEVELÉSTUDOMÁNY
Pszichológia
Pedagógia

0+1 0+1 1+1
0+1

23 4

IDEGEN NYELV 0+4 0+4

TESTNEVELÉS 0+2 0+2 0+2 0+2

Heti óraszám 20 22 20 19

Összes kreditpontok száma: 50

Megjegyzés: A táblázatok csak a fizika szak kreditpontjait tartalmazzák.
A KLTE-n ugyanez a kreditpontszám: 54. A hiányzó 4 kreditpont a KLTE-n szerezhető meg az Elektronika című tantárgy felvétele útján.

feladatok megoldására felkészítő továbbképzési formái
kat is ki kell dolgozni és meghirdetni. Az egységes ta
nárképzés bevezetése előrevetíti, hogy hosszabb távon 
a tanártovábbképzés egyetemi feladat lesz. Az átmeneti 
periódusban tisztázni kellene, hogy a főiskolák hirdet- 
hetnek-e meg továbbképző tanfolyamokat az általános 
iskolai tanárok számára. Célszerűbb lenne közös (egye
temi-főiskolai) kurzusokat meghirdetni, amelyek felké
szítenének az új (6, illetve 8 osztályos) középiskolák al
sóbb osztályaiban való oktatásra. Ugyanakkor, az egye
temi diplomások továbbképzése nyilvánvalóan egyete
mi feladat, és ugyancsak az a főiskolai diplomások 
egyetemi átképzése is.

Levelező-kiegészítő tanárképzés jelenleg csak az 
ELTE-n folyik. Ennek keretében általános iskolai tanárok 
három év alatt középiskolai tanári diplomát szerezhet
nek. A három évfolyam összlétszáma 80. A képzésre a 
tanárok részéről folyamatos az igény, a színvonal azon
ban óhatatlanul gyengébb, mint a nappali képzésé. Töre
kedni kell arra, hogy a levelező diplomák értéke azonos 
legyen a nappali képzésben szerzettekével.

A továbbképzés érdekes színfoltja az akadémiai kuta
tóhelyeken folyó, a gyakorló tanári munka melletti kuta
tás egyéves ösztöndíjjal.

A tanártovábbképzés b) feladatának időszerűségét 
két tény is aláhúzza. Egyrészt az ösztöndíjas Ph.D. kép
zés főleg a kutató-képzést célozza meg és a fiatalabb 
generációkra koncentrál. Másrészt a tanári pályán lévők 
jelentős tömegeinek érdeke, hogy a szakmérnöki, illet
ve a szakorvosi képzéssel analóg tanári posztgraduális 
diploma megszerzésére legyen lehetőség. Egy ilyen dip
loma szolgálhatna az F fizetési kategóriába való átlépés 
alapjául, és így mint önköltséges képzési forma is el
terjedhetne, hiszen személyes érdek fűződne az elvég
zéséhez.

Az egyetemeknek meg kellene szerezni a képesítési 
jogot tanári posztgraduális szakok indítására (például 
Általános fizika és módszertana; Anyagszerkezet; Atom- 
és magfizika; Biofizika; Optika és lézerfizika; Termo
dinamika és statisztikus fizika; Környezetfizika szak
irányokban). A képzés terjedelme és színvonala megfe
lelhetne a mérnök- vagy orvostovábbképzés bevált gya-
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korlátának (kétéves levelező jellegű képzés másod-dip
lomával zárva).

A jelenleg fizikából akkreditált Ph.D. képzési lehetősé
geket, mint a fizikatanárok számára is elérhető formákat, 
üdvözölni lehet. Ugyanakkor az idősebb, a tanári praxis
ban nagy tapasztalatokat szerzett tanárok számára a mód
szertani jellegű továbblépésre nem kínál lehetőséget, 
minthogy a fizika szakmódszertana területén nincs Ph.D. 
képzésre akkreditálva egyik egyetemünk sem. így tudo
mányos fokozatot ezentúl kizárólagosan a fizika szak
módszertana területén végzett alkotómunkával szerezni 
nem lesz mód. Az önálló fizika szakmódszertani akkredi- 
táció megszerzését viszont a bizottság tagjainak többsége 
nem látja járható és célravezető útnak. A kérdés -  azaz a 
fizika módszertani kérdéseinek magas szintű művelésé
nek elismerése -  megoldása ugyanakkor megtalálandó, 
már csak azért is, mert így sok tehetséges fizikatanárt 
„elveszíthetünk” azáltal, hogy pedagógiából, vagy pszi
chológiából próbál majd karriert befutni. (Erre vonatko
zik alább a 6. javaslat.)

A tanári pálya elismerése
A tanári pálya elismertségéhez a továbbképzési rend

szer megújítása, stabilizálása is hozzájárulhatna. Szüksé
ges ezen felül, a korábban említett okokból is, a „kísér
letező fizikatanár” ideáljának elfogadása mind a gyakor
ló fizikatanárok körében, mind a nem-fizika tanárok és 
az igazgatók körében (például órakedvezmény a szertá
ri, szakköri előkészítő munkára stb.). A megfelelő szak
mai hangulat és értékrend kialakításához a Fizikai Tár
sulat is hozzájárulhatna: megfelelő publikációkban 
rendszeresen propagálni kellene a jó fizikatanár ideál
ját. Az ilyen irányban kimagasló eredményeket elért 
kollégák jutalmazását, kísérleti jellegű pályázati felada
tok kiírását stb. az ELFT gondozhatná. Szorgalmazni 
kellene, hogy a munkáltatók elfogadják ennek (például 
a jó órai kísérletek előkészítésének) alkotó voltát, sőt az 
ilyen tanári attitűdöt elvárnák és követelményként meg
fogalmaznák.

Szükség lenne az egységesített besorolási rendszer 
„egalizáló” hatása elleni fellépése is: az elért eredmé
nyeket (például verseny-, illetve felvételi-eredmények, 
a tanított osztály átlagos eredményei) többlet anyagi jut
tatással kellene elismerni.

Javaslatok (Címzettek)
1. Az ELFT szorgalmazza szakszerű országos felmérés 

készítését a középiskolai fizika oktatás színvonaláról, 
ennek (esetleg más tárgyakhoz viszonyított) tetszési 
indexéről, a pályaválasztásban játszott szerepéről. 
(ELFT)

2. A Társulat a megfelelő fórumokon (MKM, OAB) 
határozottan képviselje, hogy az egységes egyetemi fi
zikatanárképzés bevezetése csak a főiskolai képzés je
lentős színvonalemelésének követelményével valósít
ható meg. A fokozatosság és a regionális kulturális 
funkciók megőrzésének figyelembevételével is lehetsé
ges az egységes egyetemi (esetleg kétszintű) tanárkép

zésre való áttérés. Ennek első lépése -  az OAB által 
akkreditált, BSc szintű -  hároméves alapképzés megte
remtése. Akkreditációt csak a tartalmi követelmények 
maradéktalan teljesítése esetén szabad adni. Az intéz
ményi átszervezési feladatokat a fenti tartalmi elvára
ik n a k  alárendelten kell megfogalmazni. (ELFT Elnök
ség, OAB, MKM)

3. Az egyetemek és főiskolák dolgozzák ki -  a Fizikai 
Intézetek megalakítandó Konferenciájának koordiná
ciós lehetőségeit kihasználva -  a rendszeres tanár-to
vábbképzési rövid tanfolyamok tematikáit, ezek meg
hirdetését egyeztessék az ELFT Fizika Tanári Ankétok 
éves programjaival. Ugyancsak dolgozzák ki az új isko
larendszer nevelési igényeit szolgáló továbbképzések 
tematikáit. (Egyetemek, Főiskolák, ELFT tanári szakcso
portok)

4. Javasoljuk, hogy az MKM támogassa tanárok rend
szeres (például 5-8 évenkénti) részvételét tanár-tovább
képző kurzusokon. Ezeket oklevéllel kell lezárni. A taná
rok részvételét anyagilag támogatni kell. (MKM)

5. Az egyetemek dolgozzanak ki képzési terveket ta
nári posztgraduális másod-diplomák szerzésére. Szerez
zék meg a képesítési jogot ilyen szakok indítására. E dip
loma megszerzése legyen az F fizetési kategóriába való 
átlépés alapja. (Egyetemek, MKM)

6. A tapasztaltabb, a fizika tanításában és módszerta
nában sikeres tanár kollégák szakmai előrehaladásához 
perspektívát adó cím vagy fokozat (például mester-tanári 
cím) elérésére követelmények dolgozandók ki. (ELFT 
elnöksége, MTA Fizikai Osztálya, MRK)

7. A „kísérletező fizikatanár” ideáljának elfogadtatása 
és elismertetése érdekében a Társulat és az MKM fejtsen 
ki aktív meggyőző tevékenységet. Törekedjenek arra, 
hogy az iskolai értékrendben és a tanári munka értékelé
sében az eredményességet és a hatékonyságot anyagi 
ösztönzéssel is elismerjék. (ELFT, MKM)

8. Az akadémiai intézetek támogassák ösztöndíjak 
kiírásával a gyakorló tanárok bevonását kutatómunkájuk
ba. (MTA)

Rövidítések listája

BDTF -  Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola
BGyTF -  Bessenyei György Tanárképző Főiskola
BSc -  Bachelor of Science (angolszász egyetemi diploma

fokozat)
EKTF -  Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola 
ELTE -  Eötvös Loránd Tudományegyetem 
ELTE BTK -  ELTE Bölcsészettudományi Kar 
ELTE TFK -  ELTE Tanárképző Főiskolai Kar 
ELFT -  Eötvös Loránd Fizikai Társulat 
JATE -  József Attila Tudományegyetem 
JGyTF -  Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 
JPTE -  Janus Pannonius Tudományegyetem 
KLTE -  Kossuth Lajos Tudományegyetem 
MKM -  Művelődési és Közoktatási Minisztérium 
MTA -  Magyar Tudományos Akadémia 
OAB -  Országos Akkreditációs Bizottság 
Ph.D. -  Philosophiae Doctor -  a magyar tudományos fo

kozat megnevezése
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VELEMENYEK
„A fizika felsőfokú oktatása Magyarországon” című tanulmány I—II. részéhez

Köszönettel vettem „A fizika felsőfokú oktatása Magyaror
szágon” című tanulmányt és némi habozás után élek az alka
lommal hogy arról véleményt adjak.

A külföldi tapasztalatok mérvadóságáról vég nélkül lehet 
vitatkozni és emiatt szerintem a külföldön tartózkodók sze
repe kimerül abban, hogy tapasztalataikat átadják mérlege
lés céljára az itthoniaknak. Ennek ellenére nem vitatható, 
hogy a „külföld” nagyobb, mint a „belföld” és ezért meglep, 
hogy a tanulmány nem tesz említést a fizika jelenleg fenn
álló világméretű válságáról.

Németországban háromezer munkanélküli fizikust tarta
nak nyilván és számos egyetemen reális a fizikusképzés be
szüntetésének veszélye. Angliában elkerülhetetlenné vált a 
fizikai alapkutatás felfüggesztése a kisebb egyetemeken. 
Amerikában, a naiv optimizmus őshazájában, már senki sem 
hisz a válság időleges jellegében; a vita tárgya a fizikuskép
zés leépítésének módja, nem a szükségessége.

Szívesen olvastam volna a tanulmányban olyan tényekről, 
amik arra mutatnak, hogy Magyarországra ennek a válság
nak nem lesz hatása, de a válság említést sem kapott! 
Amennyire a magyarországi helyzetet ismerem, ilyen derűlá
tásra nincsenek is okok. A politikai befolyással rendelkező 
generáció Magyarországon sem mutat hajlandóságot a kö
vetkező generáció oktatásába és képzésébe invesztálni. Szá
mos magyar üzem követi a rossz nyugati példát és a kutatás 
és fejlesztés költségeit csökkentve igyekszik kilábalni a re
cesszióból. Ezért tartok tőle, hogy a rövidlátó politika 
ugyanazon következményekkel fog járni, mint másutt. Bár
milyen nehéz öt-tíz évre előrelátni, a körülmények figyelem- 
bevételével meg kellett volna kísérelni a várható elhelyezke
dési lehetőségek felmérését.

Hasonlóképpen, fel kellene mérni a várható fizika-tanár 
igényt. Demográfiai adatokból nem nehéz levezetni a kö
zépiskolás korúak várható számát az elkövetkező tíz évre. 
A középiskola iránti érdeklődés alakulására szélsőséges 
feltevéseket téve, a várható tanárigény megbízható határok 
közé szorítható. A felső határt túllépni nem kicsiny kocká
zat. Ha a munkanélküli fizikatanár társadalmi jelenséggé 
válna, ez a pályaválasztást úgy befolyásolná, hogy öt éven 
belül megjelenne a feladatára alkalmatlan fizikatanár, és 
ezzel elérnénk a lefelé csigázó spirális első alagsorát. A 
katasztrofális következményeket éppen Magyarországon 
nem szükséges ecsetelni, hiszen világszerte a Fasori Gim
náziumot említik, ha a középiskolai oktatás kulcsszerepét 
kívánják illusztrálni.

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat a magyarországi fizika 
további egészséges fejlődését hivatott szolgálni és a Társulat 
megbízásából készült tanulmány sok követni való javaslatot 
tesz a színvonal tartása és emelése érdekében. Szükség van 
azonban kvantitatív információra a társadalom igényeit ille
tően, és ilyen információt figyelembe kellett volna venni a 
javaslatok megfogalmazásánál. Bármilyen nemesek is a Tár
sulat ideáljai, nem engedhető meg, hogy azok érdekében a 
következő generáció legjobbjait áldozatos úton elérendő 
zsákutcába irányítsa.

A munkabizottság véleményezésre elküldte a tanulmányt neves hazai 
és külföldön élő fizikusoknak, természettudományi szakembereknek.

Azt hiszem előző levelemben, amelyben elfogadtam a 
Vándorgyűlésre szóló kedves meghívást, figyelmeztettelek 
szélsőséges nézeteimre. íme.

Baráti üdvözlettel
P.F. de Chätel 

Van der Waals-Zeeman Inst.
Universiteit von Amsterdam, Hollandia

❖
Megítélésem szerint a fizikusképzés a jelenlegi három

szintű szerkezete nem tekinthető véglegesnek. Elég nyil
vánvaló, hogy a doktori iskola végén szerzett diploma 
színvonala el fog maradni a nyugati Ph.D. színvonalától, 
ennek legfőbb oka a kutatásra rendelkezésre álló elégtelen 
idő. Nem látok elegendő folytonosságot a szakirányú kép
zés és a doktori iskola között sem. Ha a doktori disszertá
ció témája nem tartozik a doktori iskola fő képzési vonalá
hoz, a hallgatóknak a kutatási területükön kívüli tárgyak 
megtanulási kötelezettsége valószínűleg túlzott. Hasonló
képp, a jelenlegi rendszerben a vizsgakötelezettség nem 
kapcsolható eléggé a doktori időszak kutatási tevékenysé
géhez. Nem kristályosodott ki a szakirányú képzés optimá
lis tematikai rendszere sem.

Ilyen, és ehhez hasonló, vagy épp ezzel ellentétes értéke
lés nem található az anyagban. A fizikus képzésről szóló 
fejezet ezért túlzottan leírójeliegű, nem eléggé elemző. Ez 
nagyjából igaz a fejezetben szereplő egyéb kérdésekre is. 
Ebből a szempontból nem szerencsés az 1984. és 1994. kö
zötti időszakra vonatkozó elemzés, hiszen az időszak alatt a 
feltételek jelentősen változtak.

Hiányolom a hazai kutatás színvonalának és feltételeinek 
összehasonlítását más országokkal, hiányolom a fizikuskép
zés jövőképét is.

Mindazonáltal az anyag igen jó kezdeményezés a terület 
problémáinak áttekintéséhez.

Üdvözlettel,
Szegő Károly 

MTA KFKI RMKI

Tisztelt Professzor Úr!
A tanulmányt igen megalapozottnak, a mai helyzetet reá

lisan értékelőnek tartom, a távlati célokat a hazai igényekkel 
összhangban levő módon fogalmazza meg. Messzemenően 
egyetértek a I. rész Javaslatok (Címzettek) fejezetben megfo
galmazottakkal. Mind a 10 pont olyan általános érvényű 
javaslatot fogalmaz meg, amely minden természettudomá
nyos szakterületre érvényes és fontos.

Egyetlen dolgot hiányolok a Jelentésből, mégpedig annak 
a fontos szerepnek az említését, amelyet a doktoranduszok 
játszanak az egyetemi oktatásban mint oktatók. Ez a tevé
kenység mindkét fél számára igen hasznos és kívánatos. 
Készülhetett volna ezzel kapcsolatosan olyan jellegű össze
hasonlító felmérés is, hogy a különböző egyetemek milyen 
mértékben vonják be a doktoranduszokat ebbe az oktatói 
tevékenységbe, mekkora a doktoranduszok ilyen irányú 
leterhelésének az optimális mértéke, amely még nem hátrál
tatja programjuk eredményes befejezését stb.

Lévay Béla 
ELTE -  Kémiai Tanszékcsoport
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ESEMÉNYEK

A HATVANI ISTVÁN FIZIKAVERSENY 1995. ÉVI EREDMÉNYEI
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Hajdú-Bíhar megyei csoportja ti

zennégy év óta szervezi rendszeresen a Hatvani István fizikaversenyt.
A verseny döntőjébe a tanév során a négy fordulóban legeredmé

nyesebben szerepelt 19 általános iskolás (8. osztályos) és 18 középisko
lás (9-10. osztályos) tanuló jutott be. A döntőbe -  immár harmadik éve 
-  meghívást kapott Kárpátaljáról, Erdélyből és a Vajdaságból 3-3 ifjú 
fizikus is, azok, akik saját régiójukban a legjobbak lettek. Az első kor
csoport első négy helyezettje az országos döntőbe jutott, míg a máso
dik korcsoport legjobbjait meghívják a diákolimpiái szakkörre.

A verseny 1995. évi döntőjét a Kossudi Lajos Tudományegyetem 
Szilárdtestfizika tanszékén rendezték meg.

Az általános iskolások (8. osztály) kategóriájában az alábbiak érték 
el a legjobb eredményeket:

1. Csorba Kristóf, Debrecen Hatvani István Általános Iskola, tanára: 
Krakk Ferencné

2. Rozsondy Gerzson (Debrecen, KLTEGyak. Ált. Isk., Varga Ferenc)
3. Dezső Árpád (Kézdivásárhely (Románia), Nagy Mózes Líceum, De

zső Vencel)
Bállá László (Hajdúböszörmény, Bocskai Ált. Isk., Kiss Istvánná)

4. Végh László (Debrecen, Fazekas Mihály Ált. Isk., Kiszely Ildikó)
5. Varga Géza (Topolya 0ugoszlávia), Csáki Lajos Ált. Isk., Guti András) 

Bényei Péter (Debrecen, Bolyai János Ált. Isk., Tárkány Ferencné)

NÉGYSZÖGLETES KERÉK

A 130. PROBLÉMA

Két „egy dimenzióban sugárzó hullámforrás" egymástól! n + 1/2) X 
távolságban helyezkedik el. Ha azonos fázisban sugároznak, a hullá
mok mindkét irányban kioltják egymást. Hová lesz a sugárforrások által 
felvett teljesítmény.

Varjú Katalin egy. halig.
JATE Szeged

A 130. PROBLÉMA MEGOLDÁSA

Tekintsünk először egyetlen 
mechanikai hullámforrást: a tan
teremben vízszintesen kifeszített 
gumikötelet fel-le mozgató fizi
katanárt. Ha a kötél „végtelen 
hosszú” (értsd: nagyon hosszú), 
és valamelyik pontját (például 
az x  = 0-náI levőt) A amplitúdóval és co körfrekvenciával rángatjuk, a 
kialakuló stacionárius hullámot a

® (x, t) = /4cos(co t - k \ x \ )
függvénnyel írhatjuk le (k = 2tt/Á). A kötél mentén, x  = 0-ból kiindulva, 
mindkét irányban energia terjed. Ennek forrása a tanár által végzett 
munka, amely a keze elmozdulásával és a kötél által (transzverzális 
irányban) kifejtett erővel arányos (1. ábra).

Helyezzünk el most az *  = L = (n+ 1/2) Á helyen egy másik hullám
forrást (egy tanulót), és szuperponáljuk egymásra a két hullámképet:

® (x , t) = A cos(tű í- k |x |)  + Acos(cot- k \ x -  L |) =

{0, ha x  < 0, vagy x  > L
2 A sin(0 isinkx, ha 0 < x  < L.

Látható, hogy az eredő hullám egy állóhullám (2. ábra), amelynél a 
szélső csomópontokban — elmozdulás hiányában -  munkavégzés nin
csen. A tanár s a diák csak erőt kell kifejtsen, de nem kell (nem is sza
bad) mozgatniuk a kötelet, teljesítményük tehát (a disszipatív erők el
hanyagolása esetén) nulla.

6. Fehér Lajos (Hajdúböszörmény, Bocskai Ált. Isk., Kiss Istvánná)
7. Kiss Gergely (Nyírábrány, Általános Isk., Kiss Józsefné)

A középiskolások kategóriájában (9-10. osztály) az alábbiak érték el a 
legjobb eredményeket:

1. P iros Zoltán, D ebrecen, G ábor D énes EMK, tanára: Török Irnréné 
Boros Gergely (Debrecen, Tóth Árpád Gimn., Kovács Miklós)

2. Bl'LÁTKÓ Ottó (Debrecen, Gábor Dénes EMK, Török Imréné)
Papp Dénes (Debrecen, Gábor Dénes EMK, Kopcsa József, Török 
Imréné)

3. Pe tő Zoltán (Debrecen, Gábor Dénes EMK, Kopcsa József)
4 Dóry Zoltán (Debrecen, Tóth Árpád Gimn., Baló Péter)
5 PÁI.ES Csaba (Debrecen, KLTE Gyak. Gimn., Farkas Józsefi 

Halász György (Debrecen, KLTE Gyak. Gimn., Farkas Józsefi
6. Horváth Péter (Debrecen, Ref. Koll. Gimn., Mónus Béla)
7. Nagy-Méhész László (Sepsiszentgyörgy (Románia), Székely Mikó 

Koll., Ferenczi Irén)
8. Kormos Márton (Debrecen, KLTE Gyak. Gimn., Farkas József)
9. Hodosi Zoltán (Debrecen, KLTE Gyak. Gimn., Farkas Józsefi

10. Agyánszki O rsolya (Topolya (Jugoszlávia), Dositelj Obradovic, G.
Guti András, Pistyák Ilona)

Gratulálunk a versenyzőknek és tanáraiknak.
Nagy Mihály, a Versenybizottság vezetője

Rovatvezető: Gnädig Péter
ELTE Atomfizikai Tanszéke

Hasonló módon gondolható végig 
az elektromágneses sugárzások esete is.
Ha egy nagyméretű, elektromosan töl
tött síklapot saját síkjában (mondjuk az 
y -z  síkot az y  irányban) mozgatjuk, ak
kor az x-tengely mentén elektromágne
ses hullámok terjednek. Harmonikus 
időfüggésű áram [j -  cos co í • 8(x)] esetén Ey és Bz is szinuszosan 
függ az \x\ -  c t  változótól (lásd például Feynman: Mai fizika, 6. kötet 
70. fejezet). Az elektromágneses hullámok által elvitt energiát a jy áram
sűrűség (elmozdulás) s az Ej. térerősség (erő) szorzatával arányos „be
táplált teljesítmény” fedezi.

Ha most egy másik sugárforrást is elhelyezünk x  = L = (n+1/2) X 
távolságban az előzőtől, akkor a szuperponált megoldás a 0 < x  < L 
tartományban kialakuló állóhullám lesz. A tartomány határán áramok 
folynak, az eredő elektromos mező azonban a határokon nulla lesz, 
tehát a sugárforrások által felvett elektromos teljesítmény is nulla.

A paradoxon feloldása tehát -  röviden fogalmazva -  a következő: a 
két sugárforrás „tere” (ha az egyenletek lineárisak) szuperponálható, a 
források által felvett teljesítményeket azonban nem szabad egyszerűen 
összeadnunk. Ez utóbbi (a két forrás egymásra való hatása miatt) akkor 
is lehet nulla, ha az egyes sugárforrások teljesítménye külön-külön ha
tározottan pozitív mennyiség volt.

G.P.

131. PROBLÉMA

Nagykiterjedésű, síknak tekinthető lejtős domboldalon áll két gye
rek. A talaj annyira jeges, hogy a gyerekek már a legkisebb lendületvé
tel után egyenletes sebességgel csúsznának lefelé. (Fizikusnyelven 
megfogalmazva: a lejtő hajlásszöge éppen megegyezik a súrlódási ha
társzöggel).

Az egyik gyerek (egy fához támaszkodva) tréfából v0 -  1 m/s víz
szintes kezdősebességgel meglöki a társát, aki változó nagyságú és 
változó irányú sebességgel lecsúszik a lejtőn. Mekkora lesz a végsebes
sége, ha a légellenállás elhanyagolható? (A probléma elemi eszközök
kel is megoldható!)

Varga István, Békéscsaba

<t>(r,0
energia J energia

elmozdulás
1. ábra
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L eon  L ed e rm an : AZ ISTENI A-TOM
Typotex, 1995, 460 oldal, 1350 Ft

„Mit kérdezz, ha a Világegyetem a válasz?” -  mondja a könyv alcí
me. Szerzője a Nobel-díjas Leon Lederman, a világ legnagyobb gyorsí
tójának (Fermilab) most nyugalomba vonult igazgatója. Impresszív 
egyéniségére emlékszünk a Villányi-úton tartott előadásából, amin egy 
új részecske (lényegében az ötödik, beautiful = bájos jelzővel illetett) 
kvark fölfedezését ismertette az Európai Részecskefizikai Kongresszu
son. Miért fog neki egy ilyen sikeres kutató, hogy a művelt közönség 
számára írjon könyvet?

Mert Amerika intellektuális válságban van. A dollár esik, az ott gyár
tott autókat maguk az amerikaiak sem vásárolják. A művészetet Dallas 
és a többi szappanopera képviseli. Az amerikai diákoknak nincs kedve 
tanulni, a doktori fokozatokat főleg távol-keletiek és európaiak (köztük 
magyarok) gyűjtik be. Az amerikai törvényhozás leszavazta az általános 
egészségbiztosítást, és leállította a Texasba tervezett szupravezető szu
pergyorsító tervét, e téren is átengedve a vezető szerepet Európának.

Ha a szuperhatalmi státust egyedül a nukleáris arzenál biztosítja, az 
nem elégíti ki az alkotni vágyó amerikai szellem legkiválóbb képviselő
it. Amikor szenátusi meghallgatáson a szupergyorsító igazgatóját meg
kérdezték, mi volna a gyakorlati honvédelmi haszna, ha feltárnák az 
anyag mélyszerkezetét, az igazgató így válaszolt: -  „Lenne valami, amit 
érdemes volna megvédeni. ” így válik érthetővé, hogy Leon Lederman 
(némi irigységgel) idézi a 100 évvel ezelőtt volt magyar társadalom pél
dáját:

-  „A sok űrmese után most egy valódi történetet mondok igazi 
marslakókról. Azokról a z  előőrsökről, akik a 20. század elején beszivá
rogtak a világ legjobb egyetemeire és kutatóintézeteibe. Azon buktak le, 
hogy- bármilyen soká gyakorolták is -  egyetlen földi nyelvet sem tud
tak idegen akcentus nélkül beszélni. Volt ugyan erre is egy ügyes 
triikkjük: magyar emigránsnak álcázták magukat, hiszen köztudott, 
hogy a magyarok képtelenek levetkőzni furcsa kiejtésüket. Olyan fiz i
kusok tartoztak közéjük, mint Eugene Wigner (marsbéli neve Jenő 
volt), Edward Teller (eredeti nevén Ede), Leo Szilard (odahaza Leó), 
vagy John von Neumann (a Maison Jancsi), a modern matematika gé
niusza. Talán el is hitték volna róluk, hogy igazi magyarok, csakhogy 
Sherlock Holmes kiderítette: nemcsak ugyanabból a városból jöttek, ha
nem Budapest ugyanazon pesti negyedébe érkeztek szinte egyidejűleg, 
nagyjából ugyanabban a z évtizedben. Ez természetesen több volt, mint 
gyanús, és dr. Watson a helyszínen rábukkant azon személynek nyo
maira, aki -  a magyar oktatást is irányítva -  maga szervezte meg a 
marsiak a marsbeli előőrs pesti gimnáziumnak álcázott titkos hídfőál
lását. Ezt a személyt úgy hívták, hogy Báró Eötvös Loránd."

Leon Lederman kísérleti fizikus volt. Igazgatóként neki kellett kifi
zetni a Chicago melletti szupergyorsító száz millió dolláros „villany- 
számláit”. Tapasztalta, hogy az amerikai törvényhozókat nehéz rábírni 
annak finanszírozására, hogy eldönthessék: 4 kvark van-e vagy 5 vagy

6? Ezért írta meg könyvét. Álmában fölidézi Démokritoszt, az ókor első 
realista fizikusát, akinek kauzalitás igényét (atommodelljét) magasan a 
célokat firtató Arisztotelész és Platon fölé értékeli. Mik is hát a világ 
végső felbonthatatlan (a-tom) építőkövei? Először volt 4 őselem, azután 
100 atom, majd 500 izotóp. A kép -  hála a gyorsítóknak -  mára némileg 
leegyszerűsödött, de miért van még mindig 6 féle kvark, 3 féle lepton, 4 
féle erőtér. Miért létezik sok részecske azonos tulajdonságokkal, de 
vadul (értelmetlenül?) különböző tömegekkel? A sejtetett válasz: a 6-fé- 
le kvark és a 3-féle lepton voltaképpen eredendően mind egy és tömeg
nélküli. Ugyanígy a 4-félének látszó erőtér is -  gravitáció, elektromos
ság, magerő, ß-radioaktivitäs is egyetlen végtelenbe nyúló erőtér meg
nyilvánulása. Kezdetben nem léteztek tömegadatok, tömegkülönbsé
gek, hatótávolság-eltérések. Mindezek történetileg alakultak ki, amikor 
ezek a kvantumok eltérő helyzeti energiára tettek szert a sejtett Higgs- 
mezőben. Azelőtt elektron és kvark éppúgy ugyanaz volt, mint ahogy 
ma például a függőlegesen és vízszintesen polározott fotont egyetlen 
elektromos mező alig különböző, de mindenképp egyenrangú szabad
sági fokaként tartjuk számon. A világ egységét föllelni a z  emberiség 
isteni küldetése. Ehhez meg kellene tapasztalni a Híggs-mezőt, a végső 
isteni oszthatatlant, ami a könyv címadója. Ezért kellene milliárd dollár 
a texasi szupravezető szupergyűrű építéséhez.

Leon Lederman vérbeli kísérleti fizikus. Lederman szerint kísérleti 
fizikus az olyan fizikus, aki kísérleteket végez. Elméleti fizikus az 
olyan fizikus aki nem végez kísérleteket. Hazánk bővelkedik elmélet
építőkben, de kevesebb biztatást ad, kevesebb lehetőséget kínál és 
kevesebb támogatást nyújt azoknak, akik az ismeretlen határára érve 
nem saját agyukat, hanem a Természetet kérdezik. Magával ragadóan 
elfogult a Nagy Kísérletek javára. Rabit idézi, aki szerint „az európai 
kísérleti fizikusok nem tudnak egy hosszabb számoszlopot összeadni, 
az elméletiek viszont nem tudják megkötni saját cipőfűzőjüket!”-  Ma
gáról így vall: -  „Ahogy illik, a Nobel-díj elnyerése kéjesen borzongató 
élmény volt, de közel sem akkora, mint amikor a kísérlet vége felé egy- 
szercsak ráébredtünk, hogy SIKERÜLT."

Az idézetek talán sejtetik, hogy Leon Lederman stílusművész. Eredeti, 
önálló, szellemes, sőt csípős is -  ha kell. Őszintén irigylem stílusát. Műve 
nem ismeretterjesztő beszámoló az anyag mélyszerkezetéről, hanem a 
kutatás éposza. Arról tanít mai nyelven (2 éve íródott), hogy mi a fizika. 
Arról győz meg, hogy miért érdemes fizikusnak menni. Vassy Zoltán 
fordítása (Hraskó Péteri Ital lektorálva) konzseniális, eredeti, mintha azt 
a legszellemesebb fizikusnak számító Lederman magyarul írta volna.

Kedves kollégák, ha 1995. évi személyes kulturális költségvetésük
ből egyetlen könyvre futja: ezt a könyvet vegyék meg. Mint mondta, 
nyugdíjas történelemtanárnak, vállalati titkárnőnek, egyetemi hallgató
nak, autószerelőnek és gimnazistának írta könyvét.

(M.Gy.)

JAVASLATOK TÁRSULATI DÍJAKRA

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Díjbizottsága kéri a szakcsoporto
kat, a területi csoportokat és a Társulat valamennyi tagját, hogy

1. a tudományos díjakra,
2. az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Érmére,
3. a Prométheusz Éremre

vonatkozó javaslatokat és pályázatokat 1995. augusztus 10-ig szívesked
jenek eljuttatni a Társulat Titkárságára. Díjat csak Társulati tag kaphat.

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 1995. évi tudományos díjaira az 
Alapszabály szerint a Társulat szakcsoportjai, az intézeti vezetők, a Tár
sulat tagjai tehetnek javaslatot, de az ELFT minden tagja maga is pályáz
hat a díjakra. A javaslatokat és a pályázatokat a megfelelő társulati szak
csoportok véleményezik és a díjazottak személyéről a Társulat Díjbi
zottsága dönt.

Felhívjuk kollégáink szíves figyelmét arra, hogy Társulatunk fel
adatának tekinti a fizika újabb eredményeinek mielőbbi gyakorlati

hasznosítását, elsősorban az ipar különböző területein. Ezért az ilyen 
irányú pályázatokat Társulatunk különös figyelemmel fogja elbírálni 
és honorálni.
A felterjesztésnek, illetve pályázatnak tartalmaznia kell
a) a díjazásra javasolt eredmények rövid áttekintését, az eredményekre 

vonatkozó publikációk egy-egy példányát, az eredmények jelentő
ségét bizonyító dokumentumokat (hivatkozásokat, idézeteket a 
nemzetközi irodalomból, szabadalmakat, alkalmazási dokumentá
ciót, stb.);

b) a javasolt személy (pályázó) munkásságának általános ismertetését, 
az oktatásban az ELFT-ben és más társadalmi szervezetben kifejtett 
tevékenységének méltatását (a Fizikai Szemlében közölhető formá
ban és terjedelemben).

c) a javasolt személy (pályázó) önéletrajzát és publikációs listáját.
d) kitöltött pályázati űrlapot, amely a Társulat titkárságán szerezhető be.



T is z te lt  F iz ik a  T an árok !

Ö rö m m e l tu d a t ju k ,  h o g y  ú jra  v a n  M a g y a ro r s z á g o n  
t a n e s z k ö z g y á r tá s .

G y á r tm á n y a in k  80 s z á z a lé k b a n  a  fizika o k t a t á s á t  
s e g í tő  ta n e s z k ö z ö k ,  m e ly e k b e n  a  k o rá b b i  TANÉRT 
és  CALDERONI g y á r tm á n y o k  is g y a k o r la t i la g  te l je s -  
k ö rű e n  s z e re p e ln e k .

M u n k a tá r s a in k  k é s z s é g g e l  á lln ak  r e n d e lk e z é s r e  az 
e s e t l e g e s  é rd e k lő d é s ü k  a lk a lm áv a l ,  k é r é s r e  p r o s 
p e k t u s t  é s  á r je g y z é k e t  k ü ld ü n k .

Á ra in k  -  m in t  g y á r tó n á l  -  az o r s z á g b a n  a  l e g s z e r é 
n y e b b e k .

K érjük, r e n d e lé s é v e l  já ru l jo n  h o z zá  a  m a g y a r o r s z á g i  
g y á r t á s  f e l l e n d í té s é h e z ,  é s z re v é te le iv e l ,  j a v a s la t a i 
va l a  f e j le s z té s  i rá n y á h o z .

Ö t le te ik  m e g v a ló s í tá s á h o z ,  g y á r tá s h o z ,  fo rg a lm a 
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A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 
ELNÖKE

A „RIO UTÁN" Környezeti Nevelési Konferencia 
Résztvevőinek

EGER

1994. augusztus 23.

Tisztelt Konferencia!
Hölgyeim és Uraim!

Köszönöm, hogy hazánkat méltónak ítélték e nagyjelentőségű tanácskozás megrendezésére. Megtisz
telő és örömteli is egyszerre, hogy a tudomány és a pedagógia nagy egyéniségei és aktív művelői Magyar- 
országra jöttek megvitatni közös jövőnk gondjait.

Külön is üdvözlöm az UNESCO vezérigazgató helyettesét Mr. C. Powert, a Nemzetközi Fizikai Unió 
illetékes bizottságának tagjait. Köszönöm a Tudományos Uniók Nemzetközi Tanácsának a támogatást, és a 
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szakértőinek a szakmai segítséget.

Ott voltam a riói Föld Csúcstalálkozón. Ez a konferencia számos határozatot hozott. Fontosabbnak 
érzem azonban, hogy a világ elé tárta: a hidegháború végeztével a globális és a lokális környezeti problé
mák válnak a jövőt meghatározóvá. Önök jól tudják, a környezet sorsa nem szorosan vett politikai kérdés, 
nem is elsősorban gazdasági, pénzügyi kérdés. A környezet megóvása: morális kérdés. Önzetlenséget, em
bertársainkért és a jövő nemzedékéért érzett felelősségtudatot tételez fel.

A környezeti kultúra megteremtése elsősorban nevelési feladat, a gyermekek szemléletét kell alakítani, 
formálni. Ezért üdvözlöm szívből ezt a Konferenciát, amelyre hat világrész, negyedszáznál több országából 
gyűltek össze nevelők és szakértők, hogy kidolgozzák az emberiség megmaradásának azt a reális stratégiá
ját, amit az iskolákban -  én úgy gondolom már az óvodában -  lehet és kell megvalósítani.

Magyarország politikai fejlődésének izgalmas pillanataiban tanácskoznak Önök. Az ország polgárai 
szabad választásokon olyan értékrendszerre szavaztak, amely a nyugat-európai típusú modernizáció, a kor
rekt piacgazdaság, s a társadalmi védettség ötvöződésére épül. A magyar társadalmat komolyan foglalkoz
tatja a jövő. Ez a jövőbe tekintő Konferencia biztatás nekünk magyaroknak is, mint ahogy mindannyiunk 
számára a jövő egyik záloga.

Kérem, hogy a tanácskozás tanulságait vigyék szét bolygónkon, hogy a riói Föld Csúcstalálkozón el
kezdett munka folytatódjék. A jövőért, Földünkért. Szívből kívánok minden résztvevőnek közös, hasznot 
hozó eszmecserét és kellemes magyarországi napokat.

Budapest, 1994. július 28.
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Friedrich Herrmann
Karlsruhei Egyetem, NémetországA NAPFÉNY TERMODINAMIKÁJA

A Földön az életet a Napból érkező fény teszi lehető
vé. A fény az egyik legfontosabb fizikai rendszer, a fizika 
tanításakor mégsem hangsúlyozzuk eléggé a fény jelen
tőségét a természetben. A továbbiakban rámutatunk a 
fénytan hagyományos oktatásában tapasztalható néhány 
hiányosságra és következetlenségre, és a kiküszöbölé
sükre teszünk javaslatokat.

másrészt: magával viszi a N aptól kapo tt entrópiát, ezen  
kívül a Földön term elt entróp iát is.

h, ki h, be 'S r (2)

Könnyű belátni, hogy stacionárius állapot áll be. A /;;ener- 
giaáram-sűrűség a Stefan-Boltzmann-törvény szerint:

A fény mint fizikai rendszer

Gyakran elhangzik az a megállapítás, hogy a fény 
„tiszta energia”, vagy hogy a fotonok „energiakvantu
mok”. Ezek az állítások nem helyesek. Az energia fizikai 
mennyiség, tehát emberi konstrukció, a természet leírásá
nak matematikai eszköze. A fény  létezése azonban füg
getlen attól, hogy a fizikus észleli vagy leírja. Ezzel szem
ben, helyes ha azt mondjuk, hogy a fénynek van ener
giája -  de nemcsak energiája van. Van impulzusa, impul
zusmomentuma, nyomása sőt, sok esetben hőmérséklete 
és kémiai potenciálja is. Más szavakkal: minden rá vonat
kozó alapvető fizikai változó értékkel bír -  ez éppen az, 
amit fizikai rendszernek szokás nevezni. Ugyanúgy fizi
kai rendszer mint az ideális gáz, a merevtest vagy a fém 
szabad elektronjai. Gyakran azért tekintünk el az energi
án kívül a fényt jellemző többi változótól, mivel értékük 
nagyon kicsi, vagy pedig nehezen mérhetők.

Nézzük meg, hogyan győzhetjük meg a hallgatókat 
arról, hogy (1) a fény entrópiát hordoz, és (2) a napfény
nek magas a hőmérséklete.

(1) Ha vákuumban úgy függesztünk fel egy forró tes
tet, hogy az szinte semmilyen termikus kapcsolatban 
sincs a tartály falával, akkor elektromágneses sugárzást 
bocsát ki, és lehűl. A lehűlés a test entrópia-csökkenésé
vel jár. A termodinamika második törvénye kimondja, 
hogy entrópia keletkezhet, de megsemmisíteni nem le
het, így a test entrópiájának növekedése azzal magyaráz
ható, hogy más testekről áramlik rá. Az entrópia a testet 
elektromágneses sugárzás révén hagyja el, a meleg test 
által kibocsátott elektromágneses sugárzás tehát entrópia
hordozó.

A Föld is „vákuumban felfüggesztett” test. Vizsgáljuk 
meg a Föld energia- és entrópiamérlegét.

A Föld sugárzást kap a Napból, ez a sugárzás többek 
között energiát és entrópiát hoz magával. Ugyanezt teszi 
a Földet elhagyó infravörös sugárzás is. Átlagosan a Föld 
nem melegszik, ami azt jelenti, hogy sem az energiája, 
sem az entrópiája nem nő. A Föld által kisugárzott infra
vörös sugárzás tehát ugyanannyi energiát visz el, mint 
amennyit a Föld a Naptól kap:

P u - P * m P■ 0 )

Elhangzott a „Rio Után” IUPAP konferencián 1994 augusztusában, Eger
ben. Fordította: Menczel György, ELTE Szilárdtestfizika Tanszék,

i E -  o  ■ (3)

Tételezzük fel, hogy a Föld kezdeti hőmérsékletét a 
ténylegesnél alacsonyabbra állítjuk be. A Naptól kapott 
fény hatására hőmérséklete nőni fog, ezért -  (3)-nak 
megfelelően -  a róla eltávozó energiaáram szintén na
gyobb lesz. A hőmérséklet addig növekszik, amíg a Pkl 
kimenő energiaáram nagysága egyenlő lesz a Pbe felvett 
energiaárammal.

Nézzük az entrópiamérleget. A hősugárzás P  energia
árama és Is entrópiája közötti összefüggés:

p =  \  T I s v agy  A -  |  j . -  (4>

Legyen Tmd a Föld sugárzásának, TNap pedig a Nap sugár
zásának hőmérséklete. Ekkor (1) és (4) alapján az Is be 
bejövő entrópiaáram, azaz a Földre a napfénnyel érkező 
entrópiaáram:

/ -ÍJ
s  3 r .Nap

(5)

és az Is ki kimenő, azaz a Földet az infravörös sugárzással 
elhagyó entrópiaáram:

4 P
(6)

3  1 HHd

A Föld hőmérséklete sokkal alacsonyabb a Napénál, 
ezért a Földről eláramló entrópia szinte teljes egészében 
a Földön termelődik -  nagyobb része abban a folyamat
ban jön létre, amikor a Föld a napfényt elnyeli.

(2), (5) és (6) segítségével megkaphatjuk a termelt 
entrópia nagyságát:

1. ábra. Alihoz, hogy az entrópiaálam fennmaradjon, a Föld S felszíne 
és a légkör L rétege között AThőmérsékletkülönbséget kell feltételezni.
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2. ábra. A voltmérő a két nyitott áramkör telepeinek feszültsége közötti 
értéket mutat.

1 _ 1 )
T T
1 m i d  1 N ap  J

Tmld annak a helynek a hőmérséklete, ahol az infravörös 
sugárzás kibocsátódik. Ez nem a földfelület, hanem a 
légkörnek egy magasabban fekvő L rétege -  a felszíni 
rétegek ugyanis nem átlátszóak az infravörös sugárzás 
számára (1. ábra). A napfény elnyelése viszont a Föld L 
felületi rétegén megy végbe, így mielőtt az infravörös 
fény elviszi az entrópiát, annak el kell jutnia á'-ből Z-be. 
Entrópia átvitel csak úgy képzelhető el, ha van hőmér
sékletgradiens, a földfelszín melegebb a légkör emittáló 
rétegeinél. Mennél kevésbé átlátszó a légkör az infravö
rös fény számára, annál nagyobbnak kell lennie a hőmér
sékletkülönbségnek. A földfelszín ilyen felmelegedése az 
üvegházhatás.

(2). A Napból kapott fény attól az objektumból szár
mazik, amelyet mi a Nap felületének tartunk. Mivel a 
felület hőmérséklete 6000 K, ezért várható, hogy a kibo
csátott fényé is ennyi, azaz 6000 K. Ez a következtetés 
nem látszik nagyon hihetőnek. Miért nem ég el azonnal 
minden test, amelyet a Nap sugarai érnek? És a napfényre 
kitett hőmérő miért nem mutat 6000 K-t? A kérdések 
megválaszolására vizsgáljuk meg közelebbről a hőmér
sékletmérés folyamatát. Ha az A rendszer hőmérsékletét 
B hőmérővel meg akarjuk mérni, akkor A -1 és B -1 termi
kus érintkezésbe kell hoznunk, amiből következik, hogy 
ahhoz, hogy megmérjük a napfény hőmérsékletét, ele
gendő a hőmérőt a napfényre kitenni. Ebben az esetben 
a hőmérő valóban többet mutat, mint árnyékban, de 
jóval kevesebbet, mint 6000 K.

Az ilyen hőmérsékletméréskor elfeledkezünk arról, 
hogy a hőmérő nem csak a napfénnyel, de a levegővel is 
termikus kontaktusban van. A levegő azonban nincs ter
mikus egyensúlyban a napfénnyel, ezért hőmérséklete 
eltér a fényétől. Akkor viszont mit mutat a hőmérő?

Ehhez hasonló kérdés például a következő: mit mutat 
az a voltmérő (2. ábra), amelyet két különböző nyitott 
teleppel kapcsoltunk párhuzamosan? Világos, hogy a 
voltmérő a két telep feszültségkülönbségét mutatja, de a 
pontos érték a telepek belső ellenállásától függ.

Így okoskodva rájövünk, hogy a hőmérő által mutatott 
érték is kompromisszum a vele érintkező rendszerek 
között, de még nem tudjuk eldönteni, hogy az egyes 
rendszereknek, külön-külön mekkora a hőmérséklete.

Úgy tűnik, hogy a mi esetünkben könnyű a dolgon 
segíteni: annyit kell csak tennünk, hogy a hőmérőt átlát
szó légüres tartályba helyezzük el. Eredmény: a hőmérő

4 t '

által mutatott érték nagyobb, mint előbb, de messze nem 
éri el a 6000 K-t. Most milyen hibát követhettünk el? Te
gyük fel újból a kérdést, hogy melyik rendszerrel van a 
hőmérő termikus kapcsolatban? Persze, a Nap fényével. 
De itt közbelép egy másik zavaró tényező, amelyet nem 
vettünk figyelembe: a minden irányból -  azt a kis térszö
get kivéve, ahonnan a napfény érkezik -  jövő hősugár
zás. Az irányok 99,995 %-ából szobahőmérsékletű, körül
belül 300 K-es nem látható infravörös sugárzás árad, és 
csak a maradék 0,005 %-ból jön a napfény. A hőmérő 
megint kompromisszumot köt, és a mérleg erősen a 300 
K-es szobahőmérséklet javára billen.

Újabb megoldásokat keresünk. Arra kell ügyelnünk, 
hogy a napfény az irányoknak ne csak egy töredékéből 
érkezzék; jöjjön a tér minden irányából. Ezt -  legalábbis 
elvben -  nem nehéz megvalósítani. A hőmérő körül úgy 
kell elhelyezni tükröket és/vagy prizmákat, hogy az érzé
kelő minden irányból kapjon fényt. Erre való egy folyto
nos tükör, a fénykoncentrátor, amelynek pontos kivitele
zését most nem tárgyaljuk. Nagyon közel jutunk a jó kon
centrátorhoz, ha parabolatükröt, kúpos tükröt, vagy len
csét alkalmazunk. Könnyen elérhetünk így 1000 K körüli 
hőmérsékletet -  további javításokkal több ezer kelvint is; 
a tökéletes tükörrendszer elvezethet a 6000 K-hez. (Ter
mészetesen a szokásos hőmérők nem bírják ki ezt a ma
gas hőfokot.)

Abból az egyszerű tapasztalatból, hogy gyűjtőlencse 
vagy parabolatükör segítségével testeket magas hőmér
sékletre lehet hevíteni, levezethető, hogy a napfény hő
mérséklete is magas.

Tárgyalásunk alapján világos, hogy nincs sok értelme 
amit gyakran mondanak, hogy a „Napban” a hőmérsék
let például 45 °C. A napfényre kitett hőmérő nem mu
tatja sem a napfény, sem a levegő, sem a környezetből 
jövő infravörös sugárzás hőmérsékletét; a mutatott érték 
alig értelmezhető, bonyolult kompromisszumok árán 
alakul ki.

Fénykoncentráció és a termodinamika 
második tétele

Régebben az optika főleg a képalkotás törvényeivel 
foglalkozott. Annyira hozzászoktunk ehhez a látás
módhoz, hogy gyakran elfeledkezünk arról, hogy a 
geometriai optika módszerei csak közelítések, és meg
sértenek egy alapvető fizikai törvényt, a második főté
telt. Fénykoncentrálás esetén csak lencsére vagy para
bolatükörre gondolunk. Vannak azonban olyan eszkö
zök, amelyekkel a fény hatásosabban és olcsóbban

3. ábra. A fény az A , felületen lép be a koncentrátorba, és a kisebb A2 
felületen lép ki.
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4. ábra. A szögdiszperzió nő, a térbeli diszperzió csökken amikor a 
fény koncentrátoron áthalad.

koncentrálhatok. Az ilyen „koncentrátorok” működésé
nek magyarázatára a geometriai optika hagyományos 
közelítései nem elegendők -  előnyösebb ä termodina
mika eszközeit használni.

A 3 • ábrán egy koncentrátor vázlatát látjuk. A fény A, 
nagyságú felületen lép be a készülékbe, és az annál ki
sebb A2 felületen lép ki. A

Arra gyanakszunk, hogy valamilyen megmaradási tör
vény nyomára bukkanunk, és valóban: az antikorreláció- 
ért az entrópia megmaradása a felelős a berendezésünk
ben. Lévén a tükrözés megfordítható folyamat, a fény 
entrópiájának állandónak kell maradnia a koncentrátoron 
való áthaladás közben. Csak annyi történt, hogy a térbeli 
rendezetlenség átváltozott anguláris rendezetlenséggé. A 
fényhez tartozó fázistértartomány térfogata állandó ma
rad: a normális tér kiterjedése csökken, az impulzustéré 
viszont nő. Ezt a következő összefüggéssel fejezhetjük ki:

A sin2 a  = állandó, (8)

ahol A a nyaláb keresztmetszete, a  az apertúra félnyílás- 
szöge. Helyettesítsük be (8)-at a koncentráció-tényezőt 
definiáló (7) egyenletbe:

A, sin2 OL
c = —--------- — 1 .  (9)

A2 sin2 a ,

hányadost koncentráció-tényezőek nevezzük. Kiemeljük, 
hogy az eszköz nem képezi le Ar et. Tipikus koncentrá
tor egy forgási szimmetriával rendelkező tükröző felület, 
ami egyfajta tölcsér a fény számára. Egyszerű kivitelezé
sét, egy kúpot a 4. ábrán látjuk.

Egy kis apertúraszöggel érkező fénynyalábon szemlél
tetjük a koncentrátor működését. Megjegyezzük, hogy az 
apertúra nyílásszögén egy adott helyen a fénysugarak 
által bezárt maximális szöget értjük. Ez a szög arra jellem
ző, hogy mennyire rendezett a fény. Azt mondja meg, 
elkent-e a nyaláb vagy pedig csak egyetlen irányból érke
zik -  más szavakkal, hogy nagyon diffúz vagy térbelileg 
koherens-e. Még másképpen: ebből adódik ki a fény 
bizonytalansága.

A 4. ábrán látható koncentrátorban a fény (vagy bizo
nyos hányada) visszaverődik a falak belső felületéről, és 
csökken annak a felületnek a nagysága, amelyen keresz- 

, tüláramlik. Lényeges a következő: amilyen arányban 
csökken a felület, olyan arányban nő az apertúraszög. Nő 
(az optikai tengelyre merőleges síkban) a fény helyzeti 
rendezettsége a szögrendezettség rovására.

5. ábra. Példa a gömbalakú Lambert-forrásra, a Nap.

6. ábra. Homogén eloszlású síkforrás és abszorbens.
felhők

Felvetődik egy kérdés, amely nemcsak a gyakorlati, de 
elvi szempontból is érdekes: mennyire koncentrálható a 
fény, létezik-e felső határ?

Van felső határ, és ez a belépő apertúra szögétől függ. 
A koncentrálhatóság korlátos, mivel a koncentrátorból 
való kilépéskor a nyílásszög nem lehet a teljesen diffúz 
fény szögénél, 90°-nál nagyobb. Egyszerűen kaphatjuk 
meg a koncentráció-tényező maximumát meghatározó 
kifejezést. Akkor van maximum, amikor legkisebb a tér
beli bizonytalanság, azaz a szög bizonytalansága maxi
mális -  a 2 = 90°-nál. A (9) egyenletből:

Látjuk, hogy kis szögdiszperziójú fény jobban koncentrál
ható, mint ha nagyobb az apertúraszög. Diffúz fényre, 
ahol a , = 90°, az előbbi kifejezésből c = 1 lesz, azaz a 
diffúz fény nem koncentrálható.

Nézzünk egy számszerű példát. A Nap fénye a ,  =  
0,266° szöggel érkezik hozzánk. (10) alapján kiszámítha
tó, hogy a maximális koncentráció 46400-szoros.

Azt gondolhatjuk, hogy nagyon bonyolult feladat 
olyan koncentrátort készíteni, amellyel ez a maximális 
koncentráció megvalósítható, pedig nem ez a helyzet. 
Tükröző felületű anyagból készített kúpos tölcsérrel 
ennek az értéknek a 70 %-a elérhető.

7. ábra. Az energiasűrűség áramvonalai mindig merőlegesen lépnek ki 
a Lambert-forrásból.
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Azok, akik nem járatosak a „nemleképező” optikában, 
felvethetik, hogy az arány jó fényképező-objektíwel to
vább növelhető. Egy jó objektív, amelynek fókusztávolsá
ga 50 mm, és relatív nyílása 1,7, craax-nak csak 10 %-át 
eredményezi.

Az energiaáram eloszlása a fénymezőben

A fény gyakran, ha nem is mindig, egyik helyről a má
sikra haiad, ilyenkor tehát transzportjelenség. A transz
portfolyamat gyakran stacionárius, ezért kényelmesen 
lehet áramvonaíakkal leírni. Bármilyen extenzív mennyi
ség árama szemléltethető áramvonalakkal. Sok probléma 
szempontjából az energiamező árama a legfontosabb.

Ha fényről van szó, nem szokás az energiaáramot vizs
gálni. Ez talán onnan származik, hogy hagyományosan a 
fény esetében nem tartották lényegesnek az energiát -  
elsősorban a képszerkesztéssel foglalkoztak. Ebből a 
szempontból az energiaáram elhanyagolható, a geomet
riai optika módszerei erre sokkal jobbak voltak. Megvizs
gáljuk az energiaáramlás áramvonalait egyszerű, de tipi
kus hősugárzási mezőkben. Ez a fény nagyon kevéssé 
koherens, ezért az energiaáram időátlagát ábrázolhatjuk; 
az ingadozások rendkívül gyorsan zajlanak, a pillanatnyi 
értékek eloszlása nem volna érdekes. (Ugyanaz a hely-

8. ábra. Két Lambert-forrás és egy tükör. Az energiasűrűség áramvona
lai mindig párhuzamosan futnak a tükör felületével.

zet, mint a folyadékáramlás esetében -  az energiaáram
lást ott sem írjuk le molekuláris szinten.)

Az 5. ábrán egy gömbalakú Lambert-emittert, például a 
Napot mutatjuk be, a 6. ábrán egy homogén eloszlású sík
forrást és egy sík abszorbert látunk. A 7. ábra egy kis kiter
jedésű sík Lambert-forrás fénymezejét szemlélteti. Lambert- 
forrás esetében az energia áramvonalai a felületről mindig 
merőlegesen indulnak ki. Az utolsó, 8. ábrán két Lambert- 
forrás fénymezeje látható, ahol a fény egy síktükör két ol
daláról verődik visSza. Itt az az egyszerű szabály érvényes, 
hogy bármilyen is a tükör alakja, az energia-áramvonalak 
mindig a felülettel párhuzamosan haladnak.

A leírásból kitűnik, hogy a fényáramlás jellege nagyon 
hasonló a folyadékáramláséhoz.

A HŐMÉRSÉKLET ÉS A FÖLDI BIOSZFÉRA FEJLŐDÉSE
David W. Schwartzman

Howard Egyetem, Biológia Tanszéke 
Washington D.C., USA

Úgy tűnik, hogy a felszín hőmérséklete kritikus mó
don meghatározta a mikrobiológiai fejlődést a prekamb- 
riumban. A szélsőséges, hőmérséklet-tűrő termofil bakté
riumok, cianobaktériumok, aerob eukarióták és többsej
tűek kialakulását nyilvánvalóan a felszíni hőmérséklet
csökkenés váltotta ki, amikor a felszín hőmérséklete ezen 
szervezeti csoportok életképes növekedéséhez szükséges 
hőmérséklet felső határértéke alá csökkent. A geokémiai 
és geológiai adatok alátámasztják ezeket a magas hőmér
sékleti értékeket. A földfelszíni hőmérsékletek okozati 
összefüggésben állanak a biotikus és a bioszférikus fejlő
dés visszacsatoló mechanizmusával, a Nap fényességé
nek változása és a Föld szerkezetének történelmi kialaku
lása okozta kényszerfeltételeken belül. A Föld felszíné
nek fokozatos hűlése, amely a földi élővilág, a fauna és 
flóra kialakulását eredményezte, kapcsolatban áll azzal, 
hogy a vegyi mállás következtében a légköri szén-dioxid 
mennyisége csökken. Lehetséges, hogy a nem-földi bio
szférák szabályozása hasonló módon történik. A felszíni

Elhangzott a „Rio Után” IUPAP konferencián 1994 augusztusában, Eger
ben. A Bioasztronómiai Szimpóziumon Santa Cruzban, 1993-ban is el
hangzott, és az S. Sostak, ASP szerkesztette Proceedingsben megjelent 
előadás változtatás nélküli másolata.

hőmérséklet történelmi alakulása kritikus jelentőségű 
lehet a komplex élet és az intelligencia kifejlődéséhez 
szükséges idő szempontjából.

Bevezetés

A legtöbb kiváló, törzsfejlődés kutatással foglalkozó 
biológus hevesen ellenzi a Földön kívüli értelmes lények 
keresését (SETI = search for extraterrestrial intelligence). 
Érveik arra irányulnak, hogy „a természetes értelem meg
jelenése hihetetlenül valószínűtlen”. Tipler, aki a SETI 
nagy ellenzője, az alábbi módon fogalmazza meg ezt: „A 
korszerű szintézis, a törzsfejlődés mai elmélete a törzsfa 
valamennyi ágának véletlen esélyét hangsúlyozza: az 
összes elágazáshoz képest rendkívül kis számban van
nak azok a lehetséges elágazások, amelyek értelmes élet
hez vezethetnek. ”

Néhány törzsfejlődés-kutató biológus nem olyan bizo
nyos ebben. Gould azt mondja: „Az értelem tényleg azok 
közé a jelenségek közé tartozik, amelyek túlságosan bo
nyolultak és meghatározott történelmi körülmények kö
zött ismétlődhetnek meg? Nem hiszem, hogy erre követ
keztethetnénk abból, hogy nincs hozzáfogható a Földön.
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Az értelem -  más formában egy másik világban -  talán 
ugyanolyan könnyen kifejlődhet, mint a repülés a mi 
világunkban. ’’

Bieri a Simpsonnzk adott válaszában még ennél is 
tovább megy, amikor azt állítja, lehetséges, hogy a párhu
zamos fejlődési konvergencia következményeként em
berszabású lények jelenhetnek meg más, feltehetőleg a 
földihez hasonló bolygókon.

Ez a polémia a fejlődési sémák megismételhetőségé
nek alapvető kérdését veti fel. Mennyire lenne az élet 
kialakulása hasonló a mostani ismereteink szerintihez, ha 
az élet fejlődése „újból végbeméhetne” a Földön, ugyan
olyan kiindulási feltételeket és az élet megjelenését meg
előző történelmi kényszereket feltételezve? Mindannyian 
egyetértünk abban, hogy rendkívül valószínűtlen a föld- 
történet pontos megismétlődése a Galaktika Földhöz 
hasonló bolygóin. Mégis, a földi törzsfejlődés általános 
sémáját (például prokarióták, eukarióták, többsejtűek, 
intelligencia) mennyire azok az erős tendenciák „kény
szerítették ki”, hogy az élet kedvező irányokban szerve
ződjön? Russel például vitatja, hogy a nagyagykéreg foko
zatos kialakulása az utóbbi 600 millió évben szabályos 
módon történt. Újabban felmerült az az elgondolás, hogy 
a spontán önszerveződés döntő szerepet játszott a fejlő
dési folyamatban. Ilyenformán még az önszerveződő 
rendszereknek egy olyan fejlődési elmélete is kialakul
hat, amely képes arra, hogy előre meghatározza az életre 
alkalmas tér bolygóin a végesszámú bioszférikus és bioti- 
kus törzsfejlődési sémákat.

A talajfelszíni hőmérséklet az egyik fizikai tényező, 
amely a fejlődés üteme szempontjából meghatározó le
het. Feltételezzük, hogy a felszíni hőmérséklet kényszerí
tő tényező volt a Föld fejlődéstörténetében, különösen a 
prekambriumban, amikor az összetett élet (eukarióták és 
soksejtűek) kialakult. Továbbá az élővilág fejlődése a 
biológiai vagy szerves mállás fokozódása révén vissza- 
csatolódik a hőmérséklet alakításába, ami kritikus a lég
köri szén-dioxid állandó szinten tartása szempontjából.

Az élet felső hőmérsékleti határértékének 
jelentősége

Az élő szervezetek fő csoportjaira meghatározták az 
életképes szaporodás felső hőmérsékleti határértékét 
(lásd táblázat). Ezt az értéket nyilvánvalóan a biomole
kulák (nukleinsavak, proteinek), a membránok és enzim- 
rendszerek hőérzékenysége határozza meg. A mitokond- 
rium membrán például különösen hőérzékeny, kétségte
lenül ennek a következménye az aerob eukarióták 60 °C 
felső hőmérsékleti határértéke. Lehetséges, hogy a több
sejtűek 50 °C értékű felső hőmérsékleti határértéke kap
csolatban áll a hólyagcsíra képződéshez nélkülözhetetlen 
fehérjék hőlabilitásával?

Az életformák prekambriumbeli megjelenésének felső 
hőmérsékleti határértékeik szerinti jellegzetes egymásutá
nisága (lásd a táblázatot) vezette Hoyle-1 arra a gondo
latra. hogy a Föld forró felszíni hőmérséklete késleltethet
te a komplex élet kialakulását. A primitív valódi baktériu
mok (eubaktériumok) és az ősbaktériumok (archeobak-

Élő organizmusok növekedésének felső hőmérsékleti 
határértékei, kialakulásuk ideje

Csoport
Közelítő felső 
hőmérsékleti 
értékek (°C)

Megjelenés
ideje

(milliárd év)

Növények 45-50 -0,5
Állatok (többsejtűek) 50 1-1,5
Eukarióta mikrobák 60 2,1-2,8
Prokarióta mikrobák

cianobaktériumok 70-73 3,5
metánbaktériumok >100 -3,8
hőmérséklet-tűrő termofil

baktériumok >100 -3,8

tériumok) termofil jellege összhangban áll a Föld felszí
nén uralkodó igen magas hőmérsékleti viszonyokkal az 
archaikumban. A magas felszínközeli hőmérsékleteket 
(> 50 -  70°C) az archaikumtól a középső proterozoiku- 
mig a következők is bizonyítják:

1. A paleohőmérsékletek, a csertek és a karbonátok 
oxigén/hidrogén izotópjainak arányából. Ahhoz, hogy 
ezeket a hőmérsékleteket kiszámíthassuk, fel kell tételez
nünk, hogy a prekambriumban a tengervíz oxigén-izotóp 
összetétele közel olyan volt, mint jelenleg, amit újabban 
Holmden és Muehlbacks megerősített.

2. A gyakran idézett, az édesvízben bekövetkező pri
mer gipsz kicsapódásból (18 °C-ig a kősó koprecipitáció- 
jával) termodinamikai úton meghatározott 58 °C felső 
határérték túlságosan kevés ahhoz, hogy a gipsz metasta- 
bilis precipitációját stabillá tegye a laboratóriumi kísérle
tekben és a természetben.

3. Az archaikum és a proterozoikum üledékeiben 
együttesen előforduló szulfidokban és szulfátokban nem 
különbözik a kénizotópok megoszlása, ellentétben a 
phanerozoikummal.

4. A melegebb proterozoikum összhangban áll a hú
ron és a késő prekambrium glaciális tilliteinek új értelme
zésével, miszerint azok valószínűleg ütközés okozta lera
kódások, ami feloldja a kulcsfontosságú felső hőmérsék
leti korlátot.

5. A vörös törmelékes, szárazföldi üledék-lerakódá
sok, a mészalgák, a sókőzetek és dolomitok szélesség 
szerinti eloszlása az őskorban. A nagy felszíni hőmérsék
let (és légköri szén-dioxid szint) megfelel a sávos elren- 
deződésű vasképződmények kialakulását (BIF) leíró né
hány modellnek, továbbá a karbonát és sókőzet lerakó
dás kényszerfeltételeinek.

Úgy gondoljuk, hogy a felszíni hőmérséklet a mikro- 
biális fejlődés szempontjából kritikus kényszerfeltétel, 
amely meghatározza a fontosabb változások idejét (pél
dául a cianobaktériumok kialakulását -  70 °C-nál, ami 
növekedésük felső hőmérsékleti határértéke -  3,5 milli
árd évvel ezelőtti időnek adja). Nagy szén-dioxid tartal
mú „kuktafazékként működő” légkört tételezünk fel, 
amely a korai Földön bekövetkezett hevesen lezajló gáz
elvonásból és üstökös becsapódásokból származik, ahol 
a felszíni hőmérséklet közel 100 °C. Az élet kialakulása 
után hamarosan szélsőséges, hőmérséklet-tűrő termofil 
baktérium fajok népesítik be a földet, fokozva a mállási
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1. ábra. A Föld felszíni hőmérsékletének feltételezett történelmi alaku
lása, az evolúciós fejlődési állomások feltüntetésével. A görbére írt 
számok a biotikus mállás modell-számításokkal megállapított erősödé
sének viszonyszámai (a jelenlegi mállás a múltbelihez képest).

folyamatokat, a szén-dioxidot beépítik a mészkő lerakó
dásokba és ennélfogva lehűtik a Föld felszínét. A hőmér
sékletnek a cianobaktériumok (70 °C 3,5 milliárd évvel 
ezelőtt), az eukarióták (60°C mintegy 2,6 milliárd évnyi
re) és a többsejtűek (50 °C 1,0-1,5 milliárd évvel ezelőtt) 
kialakulásának feltételezett időpontjára vonatkozó felső 
hőmérsékleti határértékek szerint kellet alakulnia. A fel
szín lehűlési ütemét a bioszféra fejlődése határozza meg, 
abiotikus határfeltételekkel korlátozott módon (például a 
Nap fényessége, szárazföldi terület, gázleadás üteme). A 
talajban a mikroorganizmusok minden újabb innovációja 
fokozza a biotikus mállást, amely a magasabbrendű nö
vények gyökérszférájában a legnagyobb. A felszíni hő
mérsékletnek a földtörténeti korok függvényében ekként 
megfogalmazott forgatókönyve az 1. ábrán látható. Má
sodrendű perturbációkat -  főként a phanerozoikumban -  
nem vettünk figyelembe. Az 1. ábrán látható hőmérsék
leti görbe némileg eltér a korábbi dolgozatainkban közölt 
görbe menetétől. A középső proterozoikumban egy ko
rábbi lehűlés szerepel, ami összhangban van a többsejtű
ek 1,0-1,5 milliárd évvel ezelőtti nyilvánvaló megjelené
sével és a csertek 1,1-1,2 milliárd évvel ezelőtti 25-43 °C 
nagyságú paleohőmérséklet értékeivel. Ez a lehűlés a 
légköri oxigénkoncentráció növekedésének és a földfel
szín alga szőnyegekkel történő extenzívebb benépesedé- 
sének következménye lehetett. Míg a többsejtűek megje
lenésének első meggyőző fosszilis bizonyítéka 0,65 milli
árd évvel ezelőtti időből származik, létezik ennél régeb
bi, vitatható lelet is. A legkorábbi többsejtűek története 
valószínűleg megegyezik az eukariótákéval, a mikroszko
pikus lágytestű organizmusok fosszilis megmaradása tel
jesen valószínűtlen.

*
A bioszféra fejlődésére javasolt 
geofiziológiai modell

A Gaia homeosztatikus rendszerként való megfogal
mazását Lovelock és Margulis korai tanulmányaiban talál
juk: „A fosszilis maradványokból kikövetkeztethető, hogy 
évmilliárdokig tartósan kedvezőek voltak a viszonyok a 
bioszféra fejlődéséhez. Úgy gondoljuk, hogy a földi légkör 
ilyen tulajdonságai a legjobb bizonyítékai a felszíni élet 
fenntartotta planetáris méretű homeosztázisnak. ”

„A bioszférának aktív adaptív szabályozó rendszer
ként való felfogását -  amely a Földet homeosztázisban 
képes tartani -  hívjuk -Gaia* hipotézisnek. ”

A homeosztatikus Gaia megfogalmazást hevesen tá
madták az 1980-as években ugyanúgy, mint a történelmi 
jelentőségű, 1988-ban megrendezett Gaia konferenciát. 
Az olyan geológiai eseményeket, mint amilyen az oxigén 
katasztrófa, amelyet mintegy 2 milliárd évvel ezelőtt a 
fennálló anaerob élővilág idézett elő, aligha tekinthetjük 
a létező élővilág feltételrendszere optimalizációjának. 
Lovelock „geofiziológiailag” átfogalmazta a Gaiát, a Föld 
szuperorganizmusként való Hutton-féle felfogásában 
látva metaforikus gyökereit. Újrafogalmazva, a Gaia most 
„olyan elmélet, amely az élővilág és anyagi környezete 
fejlődését egyetlen, szorosan összekapcsolódó folyamat
nak tekinti, melynek ’egyik kialakuló tulajdonsága az 
éghajlat és a kémiai folyamatok önszabályozó mecha
nizmusa”. így tehát, a bioszférát most negatív visszacsa- 
tolású, éghajlatilag stabilizált, fejlődő rendszerként értel
mezzük. A globális élővilágnak a geokémiai ciklusokra 
gyakorolt hatása igen jelentősnek bizonyult, amint a lég
kör összetétele tanúsíthatja (például magas oxigén szint).

Walker egy olyan alternatív éghajlati stabilizátort feltéte
lezett, amely magába foglalja a szilikát-karbonát ciklust, a 
működtetéséhez véletlenszerűen kapcsolódó élővilággal. 
Amennyiben azonban az élet okozta kémiai mállás növe
kedése jelentős, akkor a Föld felszínének a hőmérsékletét 
nem csupán a szervetlen geokémiai ciklus szabályozza, ha
nem inkább a bioszféra, a lemeztektonika és a szoláris fej
lődés által meghatározott határfeltételeken belül.

Az élet kialakulásának történelme során a szárazföldi 
élővilág okozta mállás fokozódott a talaj-stabilizáció ré
vén, az első mikrobák védőtakarója alatt (úgynevezett 
„kriptogam” talaj), majd a magasabb növények és azok élő 
és holt csoportjai alkotta védőtakaró alatt (gyökérszféra, 
szerves törmelék), valamint más biotikus hatások miatt, 
beleértve a talaj szénsav és szerves sav koncentrációjának 
emelkedését. A talaj egy adott szárazföldi területen nagy- 
felületű ásványi szemcsék tárházát hozza létre, meggyor
sítva a légköri szén-dioxid kivonását azzal, hogy a szénsav 
a CaMg szilikátokkal reakcióba lép. Élet nélküli szárazföl
dön a víz és szélerózió mindenekelőtt valószínűleg a talaj 
tetemes felhalmozódását eredményezi. Ezzel szemben, 
élőlények jelenlétében a meredek lejtőkön a sebes erózió 
felgyorsítja a kémiai mállást, mivel a talaj gyors megújulás
ra képes a biotikus kolonizáció és stabilizáció miatt.

A kémiai mállás bikarbónát, kalcium és magnézium 
ionokat juttat az óceánba, ahol kalcium/magnézium kar
bonát kicsapódás mehet végbe. Ezek a kombinált reakci
ók szén „nyelőt” jelentenek az atmoszférát/hidroszférát 
illetően, a forrást a vulkanikus kibocsátások jelentik. A 
szerves szén betemetődése szintúgy nyelőt képez, a szili
kát mállásához képest azonban ez legfeljebb 20 %-os 
hatásfokú. A karbonát-szilikát éghajlati stabilizátor a fel
színi hőmérsékletváltozások és a légköri szén-dioxid kö
zötti negatív visszacsatolás következtében működik, 
mivel a felszíni hőmérséklet és a mállás üteme egyenes 
arányban áll. Ennek az a következménye, hogy a felszín 
hőmérséklete a korai archaikum óta az életre alkalmas 
határértékeken belül stabilizálódott.
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A bioszféra kialakulásának geofiziológiai modellje -  
mely összefoglalja a fenti diszkussziót -  a 2. ábrán látható. 
A bioszféra kifejlődése nem optimalizálja a feltételeket a 
meglévő élővilágra, az eredeti Gaia hipotézistől eltérően. A 
már kialakult életet legalább két katasztrófa sújtotta; a jólis
mert oxigén katasztrófa és egy korábbi, a termofil baktériu
mokat sújtó hőmérsékleti katasztrófa, az óceánt és a szá
razföldet valamikor valószínűleg benépesítő termofil bak
tériumok ma a melegvíz-forrásokra, az óceán fenék hidro
termális kürtőire és melegvíz forralókra korlátozódnak.

Kapcsolódások a SETI-hez

Felvetettük azt a gondolatot, hogy a biotikusan közve
tített felszíni lehűlés jelentős mértékben megnövelheti 
annak valószínűségét, hogy komplex élet és intelligencia 
fejlődjék ki fokozatosan a Naphoz hasonló csillagok kö
rüli Földhöz hasonló bolygókon. Ha a felszín hőmérsék
lete az összetett élet kialakulásának valóban meghatáro
zó feltétele, akkor a megjelenéséhez szükséges idő, az 
élet kezdetétől számítva (Aíc), rövidebb lehet az élethez 
alkalmas zónán belüli földihez hasonló bolygók bioszfé
ráiban, amelyek gyorsabban hűlnek, mint a Föld (a lassú 
lehűléssel szemben). Az igazat megvallva egy közbülső 
állapot feltételezése a nem-földi bioszférák evolúcióját 
nem a megfelelő irányba vinné. A komplex élet és az in-

Elhangzott a „Rio Után” ШРАР konferencián, 1994 augusztusában, 
Egerben.

Föld felszínének hőmérséklete

bioszféra fejlődése

2. ábra. A bioszféra geofiziológiai fejlődési modellje, A visszacsatolási 
kényszereket bekereteztük.

telligencia lehet gyakoribb, vagy kevésbé gyakori a Ga
laktikában, mintsem arra a Földön végbemenő törzsfejlő
dés változásaihoz tartozó idő egyszerű extrapolációjából 
következtethetnénk. A saját bioszféránk kialakulásának 
jobb megismerése azonban a nem-földi bioszférák előre
jelzésére alkalmas elméletet adhat kezünkbe. Főként a 
Föld-típusú bolygókra bizonyulhat be, hogy Atc és At{ (az 
intelligens lények megjelenéséhez szükséges idő) a pla- 
netáris tömeg, a bolygó és a csillaga közötti távolság, 
továbbá a csillag tömegének explicit függvénye.

szerves, a talaj organizmusok révén felbomlott anyagá
nak újrahasznosulása. Ez az egyensúlyi állapot azonban 
kényes, könnyen felborulhat. Bármiféle zavar, ami az el
lenőrzés nélküli gazdasági termelést követi, előidézheti 
az erdőség pusztulását.

Szükségünk van arra, hogy kihasználjuk ennek az er
dőségnek az erőforrásait, anélkül azonban, hogy pusztu
lását okoznánk.

Rylands szerint csak a legutóbbi időkben kezdődtek 
olyan biogeográfiai kutatások, amelyek célja az Amazo- 
nas-menti erdőség megóvási stratégiájának kidolgozása. 
Manausban 1990 januárjában körülbelül száz tudós gyűlt 
össze az Amazónia kilenc országából. A találkozónak az 
volt a célja, hogy kidolgozzanak egy dokumentumot, 
amely „a tervezők és a politikusok, továbbá a nagykö
zönség számára is hozzáférhető, és amely a talajra, az 
éghajlatra, a biológiai földrajzra vonatkozó információt, 
továbbá az Amazonas vidéke parkjainak és rezervátu
mainak helyzetéről szóló jelentést is tartalmaz. A védelmi 
prioritások meghatározására szolgáló paraméterek kö
zött szerepelt az endémikus, ritkán fellelhető vagy kiha
lással fenyegetett fajok előfordulása, sokféle fa j és alfaj, a
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TRÓPUSI ŐSERDŐK
ÉS AZ AMAZONAS VIDÉKÉNEK LAKOSSÁGA

Anna Maria Pessoa da Carvalho 
Sao Paulói Egyetem, Brazília

Az Amazonas a Yarupa-gleccserekből ered, ötezer 
méter magasan az Andok hegyeiben, és több mint 6500 
km-t tesz meg, mielőtt eléri az Atlanti-óceánt. Útja során 
ezernél is több mellékfolyó táplálja vizét, amelyek sűrű 
erdővel fedett óriási kiterjedésű terület partjait mossák. 
Ez a világ legnagyobb ökológiai rendszere, mintegy hat 
millió négyzetkilométer kiterjedésű, Dél-Amerika terüle
tének több mint egyharmada. Ez az erdőség, amely boly
gónkon a legnagyobb és a legösszetettebb ökológiai 
rendszer, évmilliókkal ezelőtt igencsak hasonló volt a 
mai ismereteink szerinti afrikai szavannákhoz. Erre utal a 
területén talált számos megkövesedett őskori masztodon, 
amely a mai elefánt rokona volt.

Keveset tudunk ennek a dús erdőségnek az eredeté
ről, ismerjük azonban azokat a mechanizmusokat, ame
lyek szükségesek az erdőség kiegyensúlyozott fennmara
dásához. Annak ellenére, hogy a talaj szegény, néhány 
tényező mégis egyensúlyban tartja az ökoszisztémát: a 
nedvesség, az állandó esőzés, és leginkább az erdő saját



1. ábra. Amazónia különböző mértékben veszélyeztetett területei.

geológiai és geokémiai szempontból különleges területek 
előfordulása és az erdővédelem helyzete’’.

Ez a munkaértekezlet óriási mennyiségű biogeográ
fiai adatot produkált Amazóniáról, annak a térképnek 
az elkészítésén kívül (1. ábra), amely Amazónia 94 te
rületét védelmi prioritás szempontjából három kategó
riába sorolta a vegetációs rendszereket, a vegetációs 
ökológiát és a madarakat, a kétéltűeket, továbbá a hül
lőket és rovarokat tanulmányozó munkacsoportok ja
vaslatai alapján.

Az értekezlet célja az volt, hogy megvitassa és értékel
je Amazónia faunájának és flórájának biogeográfiáját, ami 
csak egyike a térség fejlődésével és megőrzésével kap
csolatos összetett kérdések különböző aspektusainak.

Az elmúlt években jelentősen megnövekedett a nem
zeti parkok, biológiai rezervátumok és ökológiai állomá
sok száma. Ilyen célra 1979-ben mindössze két területet 
szántak, amelyek összesen 1,6 • 106 hektárt tettek ki. Ma 
tíz nemzeti park van (8,3'106 hektár), nyolc biológiai 
rezervátum (2,8-106 hektár) és 16 ökológiai állomás 
(3,1 ’106 hektár), amelyek összesen 34 területet érinte
nek, vagy 14,2 -106 hektárt.

A területek védelmi prioritásai nem teljes védelmet 
jelentenek, nem jelentik azt, hogy az emberi tevékenység 
ott nem megengedett. Természetesen fontos a nemzeti 
parkok létesítése, de másféle rezervátumoknak is fontos 
szerepe van.

Amikor az Amazonas-menti erdőség védelmének kér
dését vizsgáljuk, akkor nem feledkezhetünk meg az „er
dei népek” védelméről, úgy mint az indiánokról, a „ca- 
boclólaól” (nem indiánok, hanem félvér bennszülöttek 
és farmerek) és a „seringueirosókról” (gumitej-csapolók). 
Közösségeik nem tudják iratokkal igazolni földjeik tulaj
donjogát, és valójában nem ismerik azok határait. De tö
kéletes harmóniában élnek környezetükkel, és sohasem 
szennyezik az erdőket. Amikor a rezervátumok létesítésé
re vonatkozó kritériumokat felállították, akkor sok prob
léma adódott abból, hogy nem vették figyelembe a lakos
ságot, azokat az embereket, akik évszázadok óta ezen a 
területen élnek, és akiket a kultúrájukon kívüli döntések 
száműznek földjeikről. Mindig voltak és vannak konflik
tusok a környezetvédelem különböző értelmezése miatt. 
Az egyik szemlélet a természettel való közvetlen kapcso
latból táplálkozik, a másik olyanok elméleti tanulmányai
ból, akik a térséget nem ismerik.

Az indián rezervátumok mintájára kitermelő rezervátu
mokat hoztak létre. Ezért harcolt a „seringuero” Chico 
Mendes, küzdelme abból a felismerésből táplálkozott, 
hogy ezek a területek egységet alkotnak a termeléssel és 
a természetvédelemmel. Az a lehetőség, hogy a helyi fej
lesztés és foglalkoztatás szükségességének igazolása a 
környezetvédelem szükségességéhez kapcsolható, az 
egész világ figyelmét a termelő rezervátumokra irányítot
ta. Ez a felfogás nyíltan vállalta, hogy a gumiültetvénye
ket a „seringuero” és családja hasznára kell védelemben 
részesíteni.

Az erdei erőforrásokat fel kell használni, anélkül, hogy 
kárt okoznánk. Biztosítani kell a hatalmas folyók menti 
erdőségek népeinek jólétét. Az ehhez szükséges minimá
lis komfort és a termelés növekedési feltételeit mindig is 
a villamosság-termelés szolgáltatta. Olyan alternatív ja
vaslatokon kell gondolkodnunk, amelyek egyszerűek és 
gazdaságosak, hogy energiával lássák el az Amazóniához 
hasönló távoli és nagykiterjedésű területeket.

Amazónia folyóinak hidroelektromos potenciálja igen 
nagy. Bár a legfontosabb városi központokat a nagyobb 
vízerőművek el tudják látni, a kis vidéki településeken 
nem gazdaságos elektromos elosztórendszert létesíteni, 
minthogy a bonyolult földrajzi körülményekhez képest 
kicsiny az elektromos energia igénye.

Ilyen körülmények között az a lakos, aki elektromos
ság igénybevételével kívánja javítani otthoni körülménye
it vagy fokozni munkája termelékenységét, maga kényte
len villamosságot termelni helyben, a saját generátorával.

Ezen a generátorok a működtetéséhez lehetséges 
energiaforrásul szolgálhatna azon a hatalmas folyók 
áramlási energiája, amelyek átszelik a területet, ahol a 
vidéki lakosság nagyrésze él.

Az Amazóniai Nemzeti Kutató Intézet (INPA) olyan 
turbinákat fejlesztett ki, amelyek a folyó természetes 
áramlását vízlépcső építése nélkül aknázhatják ki, forgó 
mechanizmusok, rotorok révén, amelyeket az áramlás 
úgy forgat, mint a szélkereket a szél. A szélkerék csak a 
rajta átáramló levegő fluxusát hasznosítja. Ugyanígy, a 
„vízkerék” a turbinán átáramló vízáramlást hasznosítja, és 
hagyja, hogy oldalai mentén a folyó folyásának megzava
rása nélkül tovább folyjék.
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3. ábra. Az INPA-ban kifejlesztett vízkerék két nézete.

Az áramlás energiája rendszerint tízszer akkora, mint 
az ugyanakkora szélsebesség energiája. így tehát a 
2 km/h nagyságú áramlási sebesség 20 km/h szélsebes
ségnek felel meg. Ahhoz, hogy valami fogalmuk legyen 
arról, mekkora az Amazonas-vidék folyóinak kiaknáz
ható áramlási energiája, a Solimőes folyót említhetjük. 
A „víz-találkozás”-nál, vagyis annak a pontnak a köze
lében, ahol a Negró folyóba ömlik Manausnál, 8 km/h 
sebességgel folyik, ami 80 km/h sebességű, nappal és 
éjszaka állandóan fújó változatlan irányú szélnek fe
lel meg.

Bármilyen lapát alkalmas a vízkerékhez (2. äbrä). A 
„tizes faktor” fogja a vízkerék-lapát forgásának sebessé
gét tizedére csökkenteni. Ugyanakkor az átvitt erő (forga
tónyomaték) tízszer nagyobb lesz, mint az ugyanolyan 
sebességű szelet hasznosító szélkeréknél. A szélkerekek
hez kifejlesztett különböző forgólapátokat kipróbálták 
már a vízkerekekben.

A 3■ ábra az INPA-ban kifejlesztett vízkereket ábrázol
ja szemből és oldalról. Ezzel a berendezéssel 110 V-os 60 
Hz-es, a városi villamos elosztó rendszerek szolgáltatta 
elektromos áramnak megfelelő elektromosságot lehet 
előállítani.

Az INPA vízkereke 4 km/h sebességű vízáramlásba 
helyezve, amilyen az Amazonas-vidék folyóiban köny- 
nyen előfordul, 1 kW elektromos energiát termel, ami 
egy hűtőgéppel és televízióval felszerelt háztartás világí
tásához elegendő. Az előállított elektromos áram feszült
ségét és frekvenciáját rendszerint empirikus úton állítják 
be, összehangolva a fogyasztást és az áramfejlesztést. 
Manuálisan ellenállásokat kapcsolhatunk be, amennyi
ben a feszültség kicsi. Mivel ezekben a generátorokban a 
feszültség és a frekvencia kölcsönösen öszszefüggenek, 
ez az eljárás egyúttal frekvencia-szabályozásként is mű
ködik. Az így nyert frekvencia (60±5 Hz) a városi rend

4. ábra. Amazónia energetikai térképe. A számok az egyes vízerő
művek kW-ban mért maximális teljesítménye.

szerekben szokásosnál jobban ingadozik, a vízkerékkel 
előállított elektromos áram minősége azonban megfelelő 
a legtöbb háztartási készülék működtetésére.

A folyók mentén élő lakosság tapasztalatai, a vízkere
kekkel nyert eredmények máris meglehetősen bátorítok. 
Ezért az INPA nagyobb, 25 kW-os egységek kipróbálásával 
kísérletezik, amelyek kis ipari üzemekhez -  például fűrész
malmok -  és kis települések világítására alkalmazhatók.

Ha a Solimőes folyón Manaus és Tabatinga között ki
lométerenként 1 kW-os vízkerekeket szerelnénk fel, ak
kor összteljesítményük meghaladná az 1 MW-ot, ami 
több, mint amire a 62 amazóniai város közül 59-nek 
szüksége van. A 4. ábra mutatja Amazónia energetikai 
helyzetét. A pontok azokat a kisvárosokat és városokat 
jelölik, ahol elektromosság előállítása folyik.

A számok az egyes erőművek maximális terhelhetősé
gét jelölik (kW-ban kifejezve). Látható, hogy a kis erőmű
vek nagy számban fordulnak elő, és az erőművek fele 
100 kW-nál kevesebbet termel. Az erőművek dízelolajjal 
működnek. A térkép szerint csaknem mindegyik kis vá
ros, ahol áramtermelés folyik, nagy folyó mentén fekszik, 
így megvan a vízkerék használatának feltétele.

A vízkerék környezetre gyakorolt hatása minimális. A 
berendezés körül a folyó természetes módon áramlik, 
nem akadályozza a halak vándorlását és a folyami hajó
zást. Használata nem eredményez a vízlépcsőkre jellem
ző ökológiai diszkontinuitást.

ONE ASPHALT, ONE PEOPLE
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2. ábra Különböző lapátelrendezések vízkerékhez. Az INPA-ban az a) 
típust választották.



A TARSADALOM-BIOSZFERA-EGHAJLAT 
GLOBÁLIS RENDSZERÉNEK MODELLEZÉSE

J. Alcamo, G.J. van den Born, A.F. Bouwman, B.J. de Haan, K. Klein Goldewijk, O. Klepper, 
J. Krabec, R. Leemans, J.G.J. Olivier, A.M.C. Toet, H.J.M. de Vries, H.J. van der Woerd
Közegészségügyi és Környezetvédelmi Nemzeti Intézet, Bilthoven, Hollandia

Bár az éghajlattal kapcsolatos kutatások többnyire az 
éghajlatváltozás egy bizonyos aspektusára vagy térbeli 
kiterjedésére irányulnak, a valóságban az éghajlati témák 
magukba foglalják a társadalom, a bioszféra és az éghaj
lati rendszer kölcsönösen összefüggő elemeit. Ennek a 
dolgozatnak az a célja, hogy olyan forgatókönyveket, 
szcenáriókat mutasson be, amelyek némelyeket kiragad
nak közülük, és részletesen elemzik ezeket az egymás
hoz kapcsolódó elemeket. A forgatókönyveknek megfe
lelő számításokat az IMAGE 2.0 modellel -  amely egy 
integrált globális környezeti és éghajlat-változási modell -  
végeztük. Három alrendszerből áll, amelyek: Energia
ipar, Földi környezet, és Légkör-óceán. A modell nagyjá
ból azonos fontosságot tulajdonít mindegyik alrendszer
nek. Az Energia-ipar modellek számítják ki az üvegház
hatású gáz-kibocsátásokat az energiafogyasztás és ipari 
termelés függvényében a föld 13 régiójára. A végfelhasz
nálók energiafogyasztását a különböző gazdasági/demo- 
gráfiai mozgatóerőkből számítják. A Földi környezet mo
dellek éghajlati és társadalmi-gazdasági tényezők alapján 
az egész földre kiterjedő rácshálózatra szimulálják a föld
takaró változásait, továbbá a C02 és más üvegházhatású 
gázoknak a bioszféra és az atmoszféra közötti fluxusát. A 
Légkör-óceán modellek kiszámítják az üvegházhatású 
gázok felhalmozódását a légkörben, és az ennek követ
keztében kialakuló zonális átlaghőmérséklet és csapa
dékeloszlást.

A modell számításokat az 1970-től 2100-ig terjedő idő
szakra végeztük, számos, a Földre vonatkozó számítást 
0,5° hosszúság és 0,5° szélesség méretű rácsra hajtot
tunk végre; a gazdasági adatokra (energia, ipari termelés 
és mezőgazdasági kereslet) támaszkodó számításokat 
azonban inkább a föld 13 régiójára végeztük el, mintsem 
egy globális méretű rácshálózatra. Az éghajlati számítá
sok 10°-os szélességi sávok kétdimenziós rácspontjaira, 
kilenc vagy több függőleges rétegre történtek, a légkör
ben és az óceánokban egyaránt.

A teljes modellt az 1970-1990-es adatok alapján tesz
teltük, és kalibrálás után a modell a következő tényle
gesen megfigyelt tendenciákat képes reprodukálni: re
gionális energiafogyasztás és az energiával kapcsolatos 
kibocsátások, földi széndioxid fluxus és a többi üveg
házhatású gáz emissziója, üvegházhatású gázok légköri 
koncentrációja, továbbá a szárazföldi földtakaró átala
kulása. A modell szimulálni tudja a levegő sokévi átlag- 
hőmérsékletének (éghajlati periódusra vonatkozó átlag)

Elhangzott a „Rio Után” IUPAP Konferencián, 1994 augusztusában, 
Egerben. Kivonat az IMAGE 2.0, Kluever, 1994-ből, a szerző hozzájáru
lásával közöljük.

megfigyelt, szélességek szerinti változását. Dolgoza
tunkban a következő forgatókönyveket ismertetjük:
(i) Elfogadott ismeretek (Conventional Wisdom) for
gatókönyv -  Ez a szcenárió hagyományos feltevésekkel 
él a jövőbeli demográfiai, gazdasági és technológiai 
hatóerőkről. Referencia forgatókönyv, abban az érte
lemben, hogy nem tesz éghajlati vonatkozású elvi felte
véseket.
(ii) Bio-hajtóanyag növények (Biofuel Crops) forgató- 
könyv. -  A Conventional Wisdom és a Biofuel Crops 
szcenáriók azonos mennyiségű biológiai eredetű tüze
lőanyag felhasználással számolnak a globális energia- 
rendszerben, és csak annak feltételezésében különböz
nek, hogy a biológiai eredetű tüzelőanyagok hogyan és 
hol keletkeznek. A Conventional Wisdom szcenárióban 
feltételezik, hogy a biológiai tüzelőanyag olyan forrás
ból származik, amelyik nem igényel újabb termőfölde
ket, míg ugyanakkor a Biofuel Crops szcenárió feltétele
zi, hogy a biológiai eredetű tüzelőanyag jelentős 
mennyiségét új termőföldek szolgáltatják. (Dolgoza
tunkban a biológiai tüzelőanyag és a biomassza fogal
makat felcserélhető módon használjuk. Mindkettő olyan 
korszerű biológiai tüzelőanyagot jelent, amely termés
maradványból [például szalma -  a ford, megj.], energia 
előállítására alkalmas gazdasági növényekből, ültetvé
nyekből és ezekhez hasonló forrásokból származik, és 
nem olyan hagyományos biológiai eredetű tüzelőanya
got jelent, mint a tűzifa.)

1. táblázat

A Conventional Wisdom szcenárióban alkalmazott 
regionális népesség-adatok (millió fő).
Forrás: IPCC (1992). „IS92a” szcenárió

Régió
év

1990 2000 2025 2050 2100

Kanada 27 28 29 28 27
USA 250 270 302 298 295
Latin-Amerika 448 534 715 824 877
Afrika 642 844 1540 2208 2875
OECD Európa 378 393 407 395 388
Kelet-Európa 123 131 143 149 148
CIS 289 306 335 350 347
Közép-Kelet 203 272 508 730 937
India + Dél-Ázsia 1171 1412 1970 2375 2644
Kína + Ázsia' 1248 1431 1756 1896 1963
Kelet-Ázsia 371 447 624 752 837
Óceánia 23 24 25 24 24
Japán 124 131 136 132 130

Föld összesen 5297 6223 8490 10161 11492

Ázsia központi tervgazdálkodású országai
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(iii) Bio-hajtóanyagok nélküli (No Biofuels) forgató- 
könyv -  A Conventional Wisdom szcenáriónak ezzel a 
változatával azt vizsgálhatjuk, hogy a globális éghajlati 
rendszer mennyire érzékeny a korszerű biológiai fűtő
anyagok alkalmazására. A Conventional Wisdom forgató- 
könyvben a biológiai eredetű fűtőanyagokat olajjal he
lyettesítjük.
(iv) Óceán átrendeződés (Ocean Realignment) -  Ez a 
„meghökkentő” forgatókönyv azt vizsgálja, hogy milyen 
következményekkel jár a globális társadalom-bioszféra- 
éghajlat rendszerre az óceáni áramlási rendszerek meg
változása.

Az IMAGE 2.0-ben figyelembe vett földi régiók az 1. 
táblázatban vannak felsorolva. Megjegyezzük, hogy az 
ii, iii és iv forgatókönyveket a Conventional Wisdom 
szcenárió érzékenységi vizsgálataiként is felfoghatjuk.

Conventional Wisdom forgatókönyv

A „Conventional Wisdom” szcenárió a társadalmi-gaz
dasági tendenciák rendszerint megszokott feltételezésén 
alapul. A népesség és a gazdasági növekedés jövőbeli 
alakulására vonatkozó becsléseket az Éghajlatváltozással 
foglalkozó Kormányközi Testület (IPCC 1992) IS92a jel
zésű forgatókönyvéből vettük át. Úgy döntöttünk, hogy 
annak feltételezett adatait (például népesség és bruttó 
nemzeti termék [GNP]) az „elfogadott ismeretek” foga
lomkörébe tartozóknak tekintjük.

A forgatókönyvnek a regionális népesség alakulására 
vonatkozó becsült adatai (1. táblázat) a Világbank becs
lésein alapulnak, amelyek megközelítik az ENSZ közép
távú előrejelzéseit. Eszerint a Föld népessége 2100-ra 
több mint kétszerese lesz a jelenleginek, és eléri a 11,5 
milliárdot. A forgatókönyvnek az egyes régiók városi 
lakosság -  vidéki lakosságra vonatkozó része a régiók 
1970. és 1990. közötti városiasodási tendenciáinak az 
extrapolációján alapul, a maximálisan 85 %-os városiaso
dásig. A várható jövőbeli lineáris növekedés megegyezik 
az ENSZ Afrikára és Ázsiára készített becsléseivel 2025-ig, 
a feltételezett 85 %-os maximális urbanizáció az ENSZ 
becslései szerint Latin-Amerikában 2025-ben várható, ami 
megfelel az urbanizáció jelenlegi mértékének néhány 
észak-európai országban, ahol bizonyára már elérték a 
maximumot.

A gazdasági növekedésre vonatkozó feltételezések (2. 
táblázat) megegyeznek az IPCC (1992) becsléseivel, és 
figyelembe veszik a Kelet-Európábán és a Független Álla
mok Közösségében (CIS) történt újabb változásokat, va
lamint a perzsa-öbölbeli háború következményeit. Az 
IPCC (1992) jelentése szerint a forgatókönyv növekedés
re vonatkozó feltételezett GNP értékei a világbanki előre
jelzések alsó határán vagy az alatt vannak. Mindamellett, 
a forgatókönyv az egy főre eső jövedelem gyors növeke
désére utal a fejlődő világban, jóllehet 2100-ban még 
nagy jövedelemkülönbség marad a fejlett és gazdaságilag 
fejlődő régiók között.

Ahhoz, hogy kiszámolhassuk a végfelhasználók várha
tó energiafogyasztását, meg kell becsülnünk mindegyik 
végfelhasználó ágazat jövőbeli „aktivitását”. Az aktivitás

2. táblázat

A Conventional Wisdom szcenárióban elfogadott regionális 
gazdasági-növekedési értékek 

(GNP évi növekedése százalékban).
Forrás: „IS92a” szcenárió (IPCC, 1992).

év
Régió

1990-2025 2025-2100

Kanada 2,06 1,31
USA 2,09 1,25
Latin-Amerika 1,85 2,20
Afrika 1,57 2,39
OECD Európa 2,06 1,31
Kelet-Európa 1,87 1,18
CIS 1,87 1,18
Közép-Kelet 1,36 1,98
India + Dél-Ázsia 2,97 2,84
Kína + Ázsia' 4,23 3,07
Kelet-Ázsia 2,97 2,84
Óceánia 2,71 1,28
Japán 2,71 1,28

Központi tervgazdálkodású országok.

mértéke: értéknövelő termelés (ipari ágazat), értékterem
tő szolgáltatások (kereskedelmi ágazat), magánfogyasztás 
(lakossági ágazat), személygépkocsik száma (közlekedési 
ágazat) és a GNP („egyéb” ágazat). Ezeket az adatokat a 
3- táblázatban foglaltuk össze. A Gazdasági Együttműkö
dési és Fejlesztési Szervezet (OECD) régióiban feltételez
tük, hogy az értéknövelő ipari termelés és szolgáltatások 
részesedése a GNP-ből a jelenlegi értéken marad. Ezért, 
ha valamely régióban a GNP növekszik a Conventional 
Wisdom forgatókönyv értelmében, akkor abban a régió
ban az értéknövelő ipari termelés és kereskedelmi szol
gáltatások is arányosan növekednek. Ami azokat a régió
kat illeti, amelyek nem tartoznak az OECD-hez, azokról 
feltételezzük, hogy az OECD-beli gazdaságok szerkezet- 
változásainak történelmi menetét követik, vagyis, a GNP 
növekedésével az ipari teljesítőképesség először növek
szik, majd egy csúcsot elérve csökkenni kezd, s az ipari 
termelékenység hanyatlásával párhuzamosan a kereske
delmi szolgáltatás növekszik. A forgatókönyvben elfo
gadtuk, hogy az OECD-n kívüli régiók ezt a fejlődési 
sémát követik. A GNP-nek az ipari termelékenységre eső 
része növekszik, eléri a tetőfokát és azután hanyatlani 
kezd, mialatt a GNP kereskedelmi szolgáltatásokra eső 
része akkor növekszik, amikor az ipari termelékenységi 
hányad csökken.

Az OECD régiókban a magánfogyasztás a jelenlegi 
GNP érték mellett állandósul. Ez azt jelenti, hogy a ma
gánfogyasztás a GNP-vel arányosan növekszik. Összeha
sonlításképpen, a fejlődő régiókban ez a hányados nem 
állandó, hanem az OECD országok jelenlegi átlagos érté
ke felé növekszik, mivel a fejlődő régióban a GNP az 
OECD országok aktuális átlagos GNP-jéhez közelít.

A szállítás-közlekedés múltbeli fejlődési tendenciáinak 
tanulmányozása azt mutatja, hogy a járművek száma ará
nyos a társadalom gazdagságával, de a rendelkezésre álló 
utak, a népsűrűség és más ország-specifikus tényezők 
korlátozzák is a járművek számát. Következésképpen 
nem helyes, ha általános érvényűnek tekintjük a jövede-
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3. táblázat
Az energia végfelhasználó ágazatok feltételezett aktivitás szintjei.

Régió
Értéknövelt ipari termelés 

(US$/fő/év)
Értéknövelt kereskedelmi szolgáltatások 

(US$/fő/év)

1970 1990 2025 2050 2100 1970 1990 2025 2050 2100

Kanada 3141 4282 8746 12114 23240 3686 7114 14529 20124 38607
USA 3635 4629 9555 13020 24172 6338 9210 19011 25903 48091
Latin-Amerika 535 619 1222 2099 6199 723 915 1796 3190 10070
Afrika 335 268 491 848 2531 241 295 520 1036 4112
OECD Európa 3025 4189 8556 11851 22736 4251 6791 13869 19210 36854
Kelet-Európa 646 1122 2058 2637 4330 861 1138 2509 3537 7033
CIS 1850 2560 4210 5640 10123 617 1341 6094 8164 14653
Közép-Kelet 1524 1299 2357 3523 7873 641 1094 2221 3981 12789
India + Dél-Ázsia 45 82 353 688 2619 65 111 388 862 4254
Kína + Ázsia’ 93 375 1249 2413 9008 38 131 1062 2547 14633
Kelet-Ázsia 159 490 1519 2819 9713 207 513 1451 3214 15779
Óceánia 2768 3470 8853 12164 22965 4571 6370 16251 22329 42155
Japán 3032 6330 16147 22186 41887 3895 7409 18900 25969 49029

Magánszemélyek fogyasztása Személygépkocsik száma
Régió (US$/fő/év) (gépkocsi /  1000 fő)

1970 1990 2025 2050 2100 1970 1990 2025 2050 - 2100

Kanada 5024 6969 14234 19715 37824 327 472 600 605 615
USA 6528 9341 19281 26272 48774 450 566 600 604 611
Latin-Amerika 1022 1211 2244 3718 10202 30 73 132 135 140
Afrika 455 456 770 1367 4305 12 15 43 55 61
OECD Európa 4440 6882 14056 19469 37350 197 375 420 420 420
Kelet-Európa 1077 1305 2732 3761 7126 34 145 215' 222 237
CIS 2503 4388 6928 9282 l666l 18 59 215 222 237
Közép-Kelet 1038 1396 2362 4165 12958 12 41 75 75 75
India + Dél-Ázsia 175 241 672 1249 4310 1 3 16 36 59
Kína + Ázsia’ 137 323 1496 3213 14826 0 3 15 35 58
Kelet-Ázsia 321 658 1944 3924 15987 5 16 43 56 61
Óceánia 4645 6083 15516 21320 40251 307 413 485 485 485
Japán 4259 7860 20050 27549 52011 102 254 315 315 315

Központi tervgazdálkodású országok.

lem és a személyenkénti járművek száma közötti össze
függést, és azt sem helyes feltételezni, hogy létezik egy 
olyan jellemző időtartam, amelynek során minden régió
ban a járművek száma eléri a telítettséget. Számításaink
hoz a különböző országok szóródó technológiai adatait 
használjuk, amelyek közvetett módon figyelembe veszik 
a járművek számát korlátozó tényezőket is. Ezekkel az 
adatokkal becsüljük meg az egy főre eső járművek szá
mát mindegyik régióra; feltételezzük továbbá, hogy a 
telítődés 2100-ban következik be. A 2025. esztendőre az 
USA Környezetvédelmi Hivatalának a különböző régiók
ra készített jármű becsléseit (1990) vettük át, és a közben
ső évekre interpoláltunk. Kivételként kezeljük azt a négy 
régiót, amelyekben a jelenlegi gépkocsihasználat igen 
alacsony (Afrika, Dél-Ázsia, Kína és Ázsia központi terv
gazdálkodású országai, továbbá Kelet-Ázsia). Ezekre a 
régiókra feltételeztük, hogy a jelenlegi globális átlagot 
(61 jármű /  1000 fő) 2100-ban érik el. A közbeeső évek
ben úgy tekintjük, hogy ebben a négy régióban a jármű
vek számának növekedése jellegzetes „S görbe” szerint 
megy majd végbe.

Az egyes régiók energiagazdálkodása szerinti üveg
házhatású gáz-kibocsátás szoros kapcsolatban áll a fel
használt tüzelőanyagok mennyiségével és összetételével. 
Az IMAGE 2.0 a maga programrendszerével kiszámítja 
mindegyik régióra az öt végfelhasználó ágazat (ipar, ke

reskedelem, lakossági, közlekedési és „egyéb”) energia- 
fogyasztását, a most ismertetett aktivitási szintek alapján.

A végfelhasználók energiafogyasztásának az IMAGE 
2.0-vel történő kiszámítása a várható tüzelőanyag-ár szce- 
náriótól is függ, aminek alapján meghatározhatjuk az 
energiatakarékosság mértékét. A szénre vonatkozó árin
dex 1,55 lesz 2050-ben (1975-höz képest), és 2100-ban 
2,37. Gázra az index 2050-ben 4,10 és 2100-ban 7,71, 
olajra pedig 2050-ben 2,46 és 2100-ban 2,38. A tűzifa ára 
nem változik. A biomassza árai 2025-ig változatlanok, 
majd 2050-ben a jelenlegi áraknál 10 %-kal magasabbak
nak vesszük, és 20 %-kal magasabbnak 2100-ban.

Az üvegházhatású gáz-kibocsátások attól is függenek, 
hogy mekkora energiával alakítjuk át a primer energiát 
másodlagos energiává. A Conventional Wisdom forgató- 
könyvben feltételeztük, hogy a szén, gáz és olaj villamos
sággá alakításának hatásfoka az 1990-es értékétől (ami 
régiónként változik) lineárisan nő az idővel az OECD 
régiókban, Kelet-Európábán, a CIS országokban és a 
Közel-Keleten 2100-ra feltételezett 0,50-es értékig; más 
régiókban pedig a 2100-ban várható 0,45-ig. Ahhoz, hogy 
a várható üvegházhatású gáz-kibocsátásokat ki tudjuk 
számítani, ezekhez a gázokhoz hozzá kell rendelnünk a 
várható emissziós tényezőket is. A Conventional Wisdom 
szcenárióban feltételezzük, hogy a kibocsátások korláto
zása csökkenti az NO* kibocsátási tényezőket minden
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Gg a CH4

1970 1990 2100 1970 1990

1. ábra. Az energia-felhasználásból és az ipari folyamatokból származó évi kibocsátások az 
OECD európai országaiban.

ágazatban, a CH4-ét a tüzelőanyag-ter-. 
melésben, a CO és az illékony szerves 
vegyületekét (VOC) a közlekedésben.
Úgy vesszük, hogy az N20  kibocsátási 
tényezői a közlekedésben növekedni 
fognak, a járművek katalizátoros emisz- 
sziószabályozásának mellékhatása mi
att. Minden más kibocsátási tényezőt 
állandónak tekintünk.

A mezőgazdasági igények fogják 
megszabni a jövőben a talajtakaró mó
dosulását, ami befolyásolni fogja a C02 
és a természeti környezetből származó 
többi üvegházhatású gáz fluxusát. Ter
mészetesen, a mezőgazdasági termé
nyek iránti kereslet függ a mezőgazda- 
sági termékek világméretű kereskedel
métől. Úgy véljük, hogy a fejlett világ 
jelenlegi élelmiszer-exportja 1990-től 
2050-ig 50 %-kal nő, és azt követően 
azonos szinten marad. A fejlődő régiók 
nettó kivitele 2100-ra az 1990-es szint 
kétszerese lesz. Az állati termékek ex
portja megmarad az 1990-es szintjén, 
míg a cukor-kivitelt nullának vesszük.
A gabonaexport kihelyezése az impor
táló régiókba súlyozottan történik, az 
importáló régiók gabonafogyasztása 
szerint. Hogy a talajtakaró hogyan ala
kul a jövőben, az nagy mértékben fog 
függeni attól, hogy mekkora szükség 
van mezőgazdasági területekre, ez vi
szont a potenciális terméseredményektől függ. A poten
ciális terméseredményeket kétféleképpen értelmezhet
jük. Először is úgy, hogy a helyi éghajlati és a művelés 
nélküli talaj-viszonyok mellett mekkora a terméshozam; 
ezt a Szárazföldi Növényzet szubmodell számítja ki, és 
nem a forgatókönyv változója. Másodszor, hogy az a mű
trágyázás és egyéb technológiai befektetések (traktor, 
termelési know-how) hatásának eredménye. Ezeket a 
változókat mindegyik forgatókönyvre meg kell adni. A 
nitrogén műtrágyázásnak köszönhető terméshozam-nö
vekedés a gabonaféleségekre vonatkozó jellegzetes ter
méshozam reakció-görbe szerint alakul. Az egyéb tech
nológiai befektetéseknek (traktor, termelési know-how) 
az 1990. utáni terméshozamra gyakorolt hatását minden 
régióban az 1970. és 1990. közötti tendencia alapján 
vesszük figyelembe.

Az állattenyésztés várható produktivitása (a nem-ha
szon állatoknak a haszonállatokhoz való viszonya, a hús
termelés és a.tehenenkénti tejhozam) befolyásolhatják a 
földigény alakulását a fejlődő régiókban, mivel a na
gyobb termelékenység egységnyi állati termék előállításá
hoz kisebb füves területet igényelhet. A forgatókönyv 
feltételezi, hogy a fejlődő régiókban az állattenyésztés 
eredményessége lineárisan meg fogja közelíteni az OECD 
európai országainak jelenlegi (1990) eredményességét, 
minthogy ezekben a régiókban a bevételek közelednek 
az európai OECD országok jelenlegi bevételeihez. A for
gatókönyv két másik változója is befolyásolja az állattar

tás jövőbeli földigényét: a takarmány feltételezett összeté
tele (durva, nyers takarmány, vagy koncentrátum) meg
szabja a szükséges legelőterület nagyságát, a takarmá
nyozásra használt termények pedig konkurálni fognak az 
emberi táplálkozás gabonaszükségleteivel. Mindkét vál
tozót az 1990-es értékeivel változatlannak vettük.

A Conventional Wisdom szcenárióban az OECD euró
pai országaiban a primer energiafogyasztás alakulása 
meglehetősen különbözik az afrikaitól. 2000. után az 
OECD európai országaiban az energiaigény a népesség 
lassú növekedése következtében lassan növekszik. Úgy
szintén, a forgatókönyvben alkalmazott gazdasági aktivi
tási értékek mellett (J. táblázat), az egységnyi növeke
désre eső végfelhasználói energiafogyasztás növekedése 
Afrikához és más fejlődő régióhoz képest csekély, mivel 
a fogyasztás közel telített. A primer energiafogyasztás 
lassan növekvő tendenciáját valójában kiegyensúlyozza 
az energia hatékonyságának javítása, amire a magasabb 
tüzelőanyag-árak ösztönöznek és a technológiai fejleszté
sek irányulnak. Ennek eredményeképpen a primer ener
giafogyasztás stabilizálódik a század első felében. A szá
zad második felében az energiafogyasztás lassan növek
szik, mert a gazdasági tevékenység gyorsabban nő az 
energiaárak növekedése miatt ösztönzött energiatakaré
kosságnál. Emlékeztetjük az olvasót arra, hogy ez egy 
éghajlati és politikai megfontolásoktól mentes forgató- 
könyv, és nem mérlegeli, hogy a valamikori adók és 
egyéb gazdaságpolitikai eszközök az energiaárakat még
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2. ábra. Az IMAGE 2.0 és IS92 forgatókönyvei szerinti globális energia/ 
ipar-vonatkozású C02 kibocsátások.

magasabbra srófolhatják és további takarékosságra ösztö
nözhetnek. Az OECD Európájával szemben az Afrikában 
bekövetkező nagy népesség- és bevétel-növekedés óriási 
mértékben megnöveli a tüzelőanyagok mindenféle fajtá
jának fogyasztását a következő század második felében. 
Ráadásul, a minden egységnyi gazdasági aktivitás-növe
kedésre eső végfelhasználói energiafogyasztás növeke
dés viszonylag magas marad a következő évszázadban, 
mivel Afrika energiaintenzitása viszonylag nagy, a szimu
láció kezdetén megállapított gazdasági aktivitáshoz 
(1970) képest.

A kibocsátások tendenciája Európá
ban teljesen más, mint Afrikában. Az 
OECD Európában az energiarendszer 
C02 kibocsátása csökkenő irányzatú, a 
lassan növekvő energiafogyasztás és a 
csekély C02 kibocsátású vagy kibocsá
tás mentes tüzelőanyag-használat felé 
történő eltolódás együttes hatása követ
keztében Cl. ábra). Európában az 
OECD országaiban jelenleg az energia- 
termelés a fő C02 forrás, majd az ipari 
és közlekedési ágazat következik (2. 
ábra). Eszerint a forgatókönyv szerint, 
a jövőben az energiatermelés az ener
giarendszerek összkibocsátásának még 
nagyobb részéért lesz felelős Európá
ban az OECD országokban. Kezdeti 
növekedés után az 0 3 prekurzor (CO,
NO* és VOC) és N20  kibocsátások 
csökkennek, mivel a közlekedési ága
zatban, az egyik fő kibocsátóforrásban 
a végfelhasználói energiafogyasztás 
csökken. Az 0 3 prekurzorok emisszió
ja, a különböző energetikai ágazatok
ban várható levegő-szennyeződés sza
bályozás következtében is csökken. A 
CH3 kibocsátás csekély, mert az OECD 
Európában a fosszilis tüzelőanyagokról 
fokozatosan áttérnek a nukleáris ener
giára (eszerint a forgatókönyv szerint), 
és jobb lesz a hatékonyság.

Az erősödő energiafogyasztás és ipari tevékenység 
következtében Afrikában a C02 és egyéb gázkibocsátá
sok spirálisan nőnek (3- ábra). Az afrikai kibocsátási 
értékek 2030-ra meghaladják az OECD Európa kibocsátá
si értékeit. A forgatókönyvben az energia-vonatkozású 
C02 emisszió fő forrása Afrikában az energiatermelés 
(csakúgy, mint Európa OECD tagországaiban), de a la
kossági ágazat a második legfontosabb forrás. A jövőben 
a CH4 emisszió főként a gázvezeték-rendszerek vesztesé
geiből keletkezik, míg a tetemes N20  növekedés a foko
zódó ipari tevékenységből származik. Az NO* emisszió
növekedés legnagyobb részét az energiatermelés okozza, 
ugyanakkor a VOC kibocsátások növekedése a fokozott 
-  feltételezésünk szerint emisszióellenőrzés nélküli -  
ipari termelésnek tudható be. A CO kibocsátásnak a jövő 
század második felében történő megnövekedését az ipari 
energia-felhasználás idézi elő.

A többi fejlett régió (USA, Kanada, Kelet-Európa, CIS, 
Óceánia és Japán) C02 kibocsátásainak alakulása az eu
rópai OECD országok trendjére emlékeztet (habár a CIS- 
ben némileg rendellenes a menetük, amennyiben erős 
növekedést mutatnak 2025-ig), a fejlődő világban azon
ban közelebb állanak az afrikai trendekhez. A globális 
C02 kibocsátás-eloszlás azt mutatja, hogy a fejlődő ré
giók növekvő kibocsátási értékei az uralkodók, a kibo
csátásoknak az OECD régiókban történő stabilizálódá
sával szemben. Végeredményben, a globális C02 emisz- 
szió 6,1 Pg C a”‘-ről növekszik 2100-ig! A többi energia-

3. ábra. -  Az energiafogyasztásból és az ipari folyamatokból származó évi kibocsátások 
Afrikában.

Tg C a"1

2100 2100

BBB Ipari folyamatok, CH4 hajtóanyag termelés 
■ ■  Nem-kereskedelmi energia 

Energia-átalakítás 
■ i  Energiatermelés 
■ i  Egyéb ágazat

I I Kereskedelmi ágazat 
■ ■  Lakossági ágazat 
■ ■  Közlekedési ágazat 
■ i  Ipari ágazat

J. ALCAMO és társai: A TÁRSADALOM-BIOSZFÉRA-ÉGHAJLAT GLOBÁLIS RENDSZERÉNEK MODELLEZÉSE 267



4. ábra. A mezőgazdasági területek nagyságának alakulása a Conven
tional Wisdom szcenárió szerint: (a) OECD Európa, (b) Afrika, (c) 
egész Föld.

vonatkozású üvegházhatású gáz-kibocsátások hasonló 
módon növekednek a szimulációs időszak folyamán.

A földhasználatból és a talajtakaróból származó üveg
házhatású gáz-kibocsátások kapcsolatban állanak a föld
takaró típusával és kiterjedésével, továbbá azzal, hogy 
milyen intenzív a különböző földhasználat. A talajtakaró 
átalakulását a mezőgazdasági termények és a tűzifa ke
reslet változásaiból számítjuk, amelyeket viszont a népes
ség és a gazdaság növekedése szabályoz. A modell figye
lembe veszi a terméseredmény és az állati termékek ala
kításában szerepet játszó technológiai fejlődést is, vala
mint az éghajlati és talajviszonyoknak megfelelő poten
ciális növényi és gabona-termelékenység változásokat, 
továbbá a különböző talajtakaró típusok tényleges elosz
lását. A mezőgazdasági kereslet becslését azzal kezdjük, 
hogy kiszámítjuk a különböző áruféleségek egy főre eső 
szervezetbe való beépülését 8 termény és 5 állati termék- 
féleségre. Az OECD európai országaiban a nem-hús kaló- 
riájú lakossági fogyasztás főként mérsékeltégövi kalászo

sokból áll, ennek az áruféleségnek az egy főre eső fo
gyasztása azonban állandóan csökken a szimulációs pe
riódus során. Mind a teljes zöldség és húsfogyasztás 
2025-re állandósul, mivel a legtöbb áruféleség egy főre 
eső fogyasztása elérte vagy közel áll a telítettséghez.

Az állati termékek iránti kereslet szintbe állása a leg
több állatállományt stabilizálja 2025. után. Ez pedig az 
ezen állatállományok táplálásához szükséges takarmány 
mennyiségét állandósítja, ami a lakosság gabona- és 
egyéb terményfogyasztásának csökkenésével együtt a 
teljes terményigény állandósulásához vagy csökkenésé
hez vezet. A növénytermesztéshez Európában kisebb 
területre van szükség, mivel az ossz terményigény nem 
változik, ámde a hektáronkénti terméseredmények javul
nak a jövőben a kedvezőbb éghajlat, a fokozott műtrá
gya-felhasználás és a növénytermesztési technológia tö
kéletesedése miatt (4. ábra). Következésképpen, némely 
mezőgazdasági hasznosítású terület visszaalakul éghajlat
függő potenciális termőterületté. Európa esetében legin
kább a lombhullató erdők ezek.

Ezzel szemben, Afrikában a megnövekedett jövedelem 
a legtöbb mezőgazdasági áruféleség egy főre eső fo
gyasztásának növekedéséhez vezet. A nagyobb fejenkén
ti húsfogyasztási igény és a népesség növekedése az ál
latállomány létszámának nagy növekedését eredményezi. 
A fejenkénti fogyasztásnövekedést megsokszorozza a 
nagyobb népesség, aminek a következtében Afrikában a 
gazdasági termőnövények iránti kereslet meredeken 
emelkedik 1990. és 2100. között. A növényi termények és 
a hústermékek iránti kereslet kielégítéséhez a modell 
számításai szerint kiterjedt új mezőgazdasági termelő és 
füves, legelő területekre lesz szükség, még akkor is, ha a 
műtrágyázás és egyéb befektetések feltehetőleg fokozzák 
a hektáronkénti terméseredményeket. A mezőgazdasági 
művelés alatti terület 325-ről 980 Mha-ra növekszik 1990. 
és 2100. között. A mezőgazdasági és a füves területek 
főként a szavanna és a trópusi erdőségek rovására ter
jeszkednek. A legelők iránti kereslet 2060-ra már nem 
lesz kielégíthető, mivel a szavannát és az erdőket teljes 
egészükben elfoglalták és kiirtották; ebből pedig az kö
vetkezik, hogy az állatsűrűség megnövekszik a rendelke
zésre álló füves területeken, legelőkön. Megjegyezzük, 
hogy a forgatókönyv azzal számol, hogy az afrikai élelmi
szerigény legnagyobb részét inkább a régión belüli gaz
dasági növénytermesztésből elégítik ki, mintsem élelmi
szer-importból, Európából vagy más olyan régióból, ahol 
mezőgazdasági termőföldfelesleg van. Minthogy a forga
tókönyv feltételezi, hogy az egy főre eső jövedelem Afri
kában jelentős mértékben megnő, úgy is okoskodhat
nánk, hogy az afrikaiak kevesebb saját élelmiszert állíta
nak elő a jövőben, és inkább importálnak.

A mezőgazdasági termőterületek összességükben a kö
vetkező század végéig terjeszkednek. A füves és a mező- 
gazdasági területek óriási mértékű terjeszkedése nem csak 
afrikai jelenség, ez történik Ázsiában és a Közel-Keleten is. 
Ázsiában ennek kiterjedt erdőirtás az eredménye. Ugyan
akkor az Európára korábban tárgyalt tendenciák Észak- 
Amerikára és valamennyi CIS országra is vonatkoznak; pél
dául, Szibériában, továbbá az USA keleti partvidékén és 
Kanadában az'elhagyott termőföldeket erdők váltják fel.
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A természeti források, a földművelés 
és az energia/ipar globális emissziós ér
tékeit az 5. ábrán hasonlítjuk össze. A 
föld-vonatkozású C02 kibocsátások 
többnyire az erdőirtással kapcsolato
sak. A Conventional Wisdom forgató- 
könyv szerint az erdőirtások globális 
üteme csökken a következő század má
sodik felében. Ez vagy azért van így, 
mert az erdők addigra már eltűntek 
(például Afrikában és Indiában, plusz 
Dél-Ázsiában), vagy azért, mert a stabi
lizálódó élelmiszerigény és a növekvő 
terméseredmények lelassítják a termő
földek és legelők expanzióját (Latin- 
Amerika esetében). Az erdőirtás ütemé
nek csökkenése azt eredményezi, hogy 
a föld-vonatkozású C02 kibocsátások 
jelentéktelenek a jövő század második 
felében. Egy idevonatkozó témát, a 
bioszférának a szénciklusban játszott 
szerepét az alábbiakban tárgyaljuk.

Leginkább a föld-vonatkozású forrá
sok bocsátanak ki metánt (például vi
zes élőhelyek és állatok). Minthogy a 
következő évszázadban a mezőgazda- 
sági tevékenység fokozódik, a CH4 ki
bocsátások is tovább nőnek. Az NO, ki

150i
Tg N a"1 NOx

500

4001

Tg a- ’ VOC

2100 2100

Óceán, villámlás Szárazföldi eredetű Energia/lpar eredetű
bocsátás is főként a földdel kapcsolatos 
(elsősorban természetes talajokból tör
ténik), és növekszik a nedvességnek és a hőmérséklet
nek a talaj felé történő visszacsatolódása következtében.

Az ózon elővegyületeinek (NO*, СО és VOC) a föld- 
használattal kapcsolatos kibocsátásai az évszakos szavan- 
natüzekból, az erdőirtásokat követően a biomassza el
égetéséből, továbbá a mezőgazdasági hulladékok elége
téséből származnak. A szavanna és a biomassza égéséből 
származó kibocsátások fokozatosan és állandóan csök
kenni fognak, mivel az erdőirtások üteme és a szavanna
területek nagysága csökken. Összehasonlításképpen, az 
NO* és VOC kibocsátások fő forrása inkább az energia és 
az ipar, semmint a földhasználat, és ezek a források a 
jövő század folyamán tovább erősödnek, különösen ami
att, hogy a fejlődő régiókban a gazdasági tevékenység 
erősödik Végeredményben, a teljes NO* és VOC kibocsá
tások növekedése folytatódik. Hasonló a helyzet а СО 
vonatkozásában is, azzal a különbséggel, hogy a földdel 
kapcsolatos kibocsátások a teljes kibocsátások sokkal 
nagyobb részét képezik. Következésképpen, a földdel- 
kapcsolatos kibocsátások csökkenése kiegyensúlyozza az 
energia/ipar kibocsátás növekedését, és a kibocsátások 
összességükben 2025. után csökkenni kezdenek.

Mi a teljes szén-fluxusra koncentrálunk, mivel az fon
tos módon járul hozzá a sugárzási kényszerhez. Az 
IMAGE 2.0 modell a bioszféra és az atmoszféra közötti 
szén-fluxus kiszámításához figyelembe veszi a növények 
primer produktivitását, a talaj lélegzését és a letarolt terü
leteken a biomassza elégetését. Ráadásul, a talaj lélegzése 
függ attól, hogy mennyi a rendelkezésre álló nedvesség, 
valamint a hőmérséklet, továbbá a növényi termelékeny-

5. ábra. Globális kibocsátási értékek.

ség függ a levegő C02 koncentrációjától, a hőmérséklet
től és a tenyészidőszak hosszától. A 2050. esztendő fluxu
sai tetemes megkötést mutatnak az északi szélességek 
tűlevelű erdőiben, a megnövekedett hőmérséklet és C02 
miatt, mind az USA-ban és Európában, minthogy a mező- 
gazdasági termőterületek ismét elerdósödnek. Ezzel egy- 
időben sok afrikai és ázsiai terület újabb C02 forrássá 
válik, mivel a füves és a mezőgazdasági területek terjesz
kednek, továbbá a biomassza elégetése és a megnöveke
dett talajrespiráció következtében. Latin-Amerikában a 
feltételezett éghajlati visszacsatolási mechanizmusok mi
att az erdők nyelőkénti működése folytatódik. Ezeknek a 
különböző tendenciáknak az az eredő hatása, hogy a 
bioszféra mint nyelő a légköri C02-ból egyre többet nyel 
el, az 1990-es 1,2 Pg C a"1 érték 8,2 Pg C a~‘-re nő. Az 
IMAGE 2.0 számításai szerint az óceán szintén C02 nyelő
ként viselkedik, s az elnyelt érték az 1990-es 1,6 Pg C a-1- 
ről 34,2 Pg C a”'-re növekszik 2100-ban. Ez jórészt a na
gyobb légköri C02 koncentrációnak köszönhető.

Amint korábban említettük már, a világ energia/ipari 
rendszeréből táplálkozó C02 forrás 1990. és 2100. között 
6,1-ről 24,0 Pg C a"’-re nő. Ezen fluxusok összege 2100- 
ban tisztán 11,6 Pg C a-1 felhalmozódást eredményez a 
légkörben.

A globális szén-fluxus előbbiekben részletezett válto
zásai következtében a légkörben a C02 358 ppm-ról (ami 
épp csak meghaladja a mért koncentráció értékeket) 
777 ppm-re növekszik 1990. és 2100. között (6.a*ábra). 
Ugyanakkor a metán koncentráció az 1990-es 1,7 ppm 
értékről kitartóan nő a 2050-es 2,5 ppm értékig, majd
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6. ábra. Az üvegházhatású gázok légköri koncentrációja.

azt követően lassan csökkenni kezd (6.b ábra). A kezde
ti növekedés a kibocsátások megnövekedésének köszön
hető, valamint annak, hogy a légköri metán-nyelő hidro- 
xil-gyökök elfogynak. A légköri hidroxil-koncentráció 
ismét helyreáll, amikor a C02 kibocsátás 2025. után csök
kenni kezd, és hatékonyabb metán-nyelővé kezd válni. 
Ennek az a következménye, hogy a légkörben 2050. után 
a CH/l lassan csökken annak ellenére, hogy a globális 
kibocsátások tovább növekednek. Az N02 koncentráció 
követi az emelkedő irányzatú kibocsátási trendjét, 1990. 
és 2100. között a 305-ről 430 ppb értékre növekszik, mi
közben ezalatt a klórozott-fluorozott szénhidrogének 
(CFCs) csökkennek annak a feltételezésnek köszönhető
en, hogy részben teljesül a Montreáli Jegyzőkönyv Lon
doni Módosítása, amely 2075-re a CFCs használat teljes 
megszűntetését veszi célba.

Az üvegházhatású gázok koncentráció-változásainak 
az az átfogó hatása, hogy jelentősen megnő a talajfelszíni 
hőmérséklet az északi és a déli féltekén egyaránt. A mo- 
delleredmények a hőmérsékletváltozás zonális elrende
ződését mutatják, ami jellemző a bonyolult általános cir
kulációs modellekre, nevezetesen: a hőmérsékletemelke
dés a trópusokon kisebb, a térségből történő hőkiáramlás 
miatt, a mérsékeltégövi területeken pedig lényegesen na
gyobb. Az egyenlítő környezetében 1970. és 2100. között 
a talajközeli hőmérséklet növekedése körülbelül 0,5 °C, 
míg ugyanakkor a közepes északi szélességeken a növe
kedés 3-5 °C. A déli félteke hőmérsékletváltozásai kiseb
bek az északi félteke hőmérsékletváltozásainál, a déli he- 
miszféra nagyobb óceáni területeinek módosító határa 
miatt (7. ábra).

Mivel az IMAGE 2.0-ban a társadalomra, a bioszférára 
és az éghajlatra vonatkozó számítások összekapcsolód
nak, a talajfelszíni hőmérsékletemelkedés befolyásolja a 
potenciális terméshozamot, a meglévő vegetáció termelé
kenységét, továbbá a különböző üvegházhatású gáz-ki
bocsátások ütemét (például a talaj N20  emissziójáét). 
Ezek a tényezők alapvetően befolyásolják az üvegházha
tású gázok légkörben előforduló mennyiségét, ami vi
szont befolyásolja a talajközeli hőmérsékletet, és egyéb 
éghajlati vonatkozásai is vannak, amelyek visszacsatolód- 
nak a potenciális terméshozamhoz, a vegetáció termelé
kenységhez, és így tovább, míg a kör bezárul a társada- 
lom-bioszféra-éghajlat rendszer modell minden egyes 
időlépcsőjében.

A Conventional Wisdom szcenárió átfogó (de nem 
teljes) képet nyújt a „conventional wisdom” hatóerőket 
követő konzekvenciák láncolatáról. Az energia-felhasz
nálás és az ipari tevékenység az OECD régiókban lelas
sul, más régiókban ugyanakkor kibővül. A C02 és 
egyéb, az energia/iparral kapcsolatos gázkibocsátások 
is ezt a sémát követik. Az ezzel egyidőben bekövetkező 
népesedési szintbeállás és az egy főre eső fogyasztás 
egy kicsiny, marginális növekedése a fejenkénti táplá
lékszükséglet stabilizálódásához vezet. Ez, valamint a 
technológiának és a javuló éghajlati viszonyoknak kö
szönhetően megnövekedett hektáronkénti termésered
mények csökkentik a gazdasági növények és az állatte
nyésztés iránti keresletet. Mindennek az a következmé
nye, hogy a mezőgazdasági terület összezsugorodik, és 
a bekövetkező erdősödés miatt a bioszféra C02 ab
szorpciója nagyobb lesz északon.
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A fejlődő területeken a népesség és a GNP hatalmas 
megnövekedése megnöveli az energiafogyasztást és az 
ipari tevékenységet, miáltal a kibocsátások erősödnek. 
Az élelmiszer-kereslet is növekszik, ennek az az eredmé
nye, hogy a füves és a mezőgazdasági területek terjesz
kednek, Afrikában és Ázsiában elfogynak az erdők és 
eltűnik a szavanna, és a C02 fluxus megnő a bioszféra és 
a légkör között. Ezeknek a tendenciáknak az eredő glo
bális hatása az, hogy a légkörben a legtöbb üvegházhatá
sú gáz mennyisége gyorsan emelkedik, és jelentős mér
tékben a talajközeli hőmérséklet.

Biofuel Crops forgatókönyv

A Conventional Wisdom szcenárió feltételezi, hogy a 
világ energiarendszereiben használt biológiai eredetű 
hajtóanyagok a gazdasági növények maradványaiból és 
egyéb, termőföldet nem igénylő forrásokból származnak. 
A biológiai eredetű hajtóanyagok használata tehát nem 
növeli a mezőgazdasági területeket. A „Biofuel Crops” 
szcenárió azonos a Conventional Wisdom forgatókönyv
vel, azzal a különbséggel, hogy feltételezi, hogy a bioló
giai tüzelőanyagok nagy részét az újabb termőterülete
ken termesztett energianövények fogják szolgáltatni. 
Mégpedig:
• A trópusi területeken (Latin-Amerika, Afrika, és Kelet- 

Ázsia) a közlekedésben használt biológiai üzemanya
gokat cukorrépából, más régiókban pedig kukoricából 
nyerik.

• Feltételezzük, hogy a többi energiafogyasztó ágazat
ban a biológiai eredetű hajtóanyagok 60 %-a a gazda
sági növények maradványaiból és más olyan forrá
sokból származnak, amelyek nem igényelnek újabb 
termőterületeket. A fennmaradó 40 % igényt az új 
területeken termelt elefántfűvel (miscanthus sp.) 
elégítik ki. Ez egy C4 fajta, melynek maximális poten
ciális hozama 50 t ha-1 a '1 körül van és érthető világ
méretű elterjesztése a viszonylag magas potenciális

termelékenysége miatt, mind a mérsékelt égövben, 
mind a trópusokon. Az elefántfű alkalmas indikátor 
azért is, mert termesztési tulajdonságai hasonlók az 
eukaliptuszhoz, a nyárakhoz, a fűzfákhoz és egyéb 
olyan gazdasági növényekhez, amelyek biológiai 
eredetű hajtóanyag előállítására felhasználhatók. A 
földtakaró szimulációkban feltételezzük, hogy a me
zőgazdasági és a füves területek terjeszkedése min
den erdős és szavanna területet ki fog szorítani bizo
nyos régiókban, és nem vettük figyelembe, hogy a 
társadalom fellépése valószínűleg meg fogja akadá
lyozni, hogy teljesen eltűnjenek.

A forgatókönyv feltételezéseiből az következik, hogy a 
biológiai eredetű hajtóanyag-szükséglet jelentős kiterje
désű új mezőgazdasági területeket foglalhat el a földön. 
A mezőgazdasági termelő terület növekedésének pedig 
az a következménye, hogy a bioszféra C02 asszimilációja 
csökken, a légkörben a C02 mennyisége kissé nagyobb 
lesz a Conventional Wisdom forgatókönyv szerint várha
tó értéknél, és valamivel erősebb a globális felmelegedés. 
Megismételjük azonban, hogy előfordulhat az, hogy az 
energianövények termőterületére vonatkozóan az ebben 
a forgatókönyvben megfogalmazott követelmények túl
zók, minthogy lehetséges, hogy a biológiai eredetű hajtó
anyagok sokkal nagyobb hányadát szolgáltatják a mező- 
gazdasági hulladékok, a szegélyföldek ültetvényei és 
egyéb olyan források, amelyek nem igényelnek termőte
rületet. Ezen túlmenően, a termőföldigény nem lenne 
ekkora, s a bioszféra szénmegkötésének csökkenése sem 
lenne olyan nagy, ha az energiatermelésre alkalmas, a 
helyi klímának és talajviszonyoknak jobban megfelelő 
gazdasági növényeket/fákat választottunk volna ki. Talán 
ez a forgatókönyv hasznos segítséget nyújt ahhoz, hogy 
megbecsüljük a biológiai eredetű hajtóanyagok előállítá
sához szükséges területek felső határát.

No Biofuels forgatókönyv

A biológiai eredetű tüzelőanyagok alkalmazásából 
származó kibocsátások eredménye, hogy a légkör C02 
szintje alacsonyabb, a CH4 és 0 3-é azonban magasabb. 
Összhatásuk csekély különbséget eredményez a Biofuel 
Crops és a No Biofuels szcenáriók szerinti éghajlatválto
zásban. Az eredmények felhívják a figyelmet, mennyire 
fontos, hogy minden kibocsátást számba vegyünk, vala
mint figyelembe vegyük a légkör összetételét. Amint 
azonban arra korábban már rámutattunk, ezek a követ
keztetések a biomassza felhasználására vonatkozó felté
telezéseinktől is függenek.

Ocean Realignment forgatókönyv

Ebben a forgatókönyvben azt vizsgáljuk, hogy milyen 
hatást gyakorolnak a rendszerre a természeti hatóerők vá
ratlan változásai, nevezetesen, az óceáni cirkuláció lelas
sulása, továbbá az erős leáramlások gyengülése az Észak- 
Atlanti-óceánban és az Antarktisz körüli óceánban. A mo
dellben feltételezett mélyvízi változások: (1) az Észak-At-
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8. ábra. A bioszféra és a légkör közötti nettó szén-fluxus: (a) Globális, 
(b) CIS.

lanti-óceán áramlása 1990. és 2040. között eredeti térfoga
tának 30 %-ra csökken, és (2) ugyanezen idő alatt az Ant
arktiszt körülvevő óceán áramlása eredeti térfogatának 
55 %-ra csökken. Ezt követően a cirkuláció nem változik.

Az erős leáramlások gyengülése és a lelassult óceáni 
áramlások fontos következménye, hogy gyengül az észak 
felé irányuló hőszállítás az Atlanti-óceánban. Ebből egy
értelműen következik, hogy az északi 40° szélességtől 
északra egyértelmű lehűlés történik egészen 2050-ig (7. a 
ábra). A forgatókönyvben foglaltak kisebb hatással van
nak a déli féltekére, mivel az óceáni cirkuláció ott nem 
módosul jelentős mértékben (7 b ábra).

Az északi hemiszférában bekövetkező lehűlésnek fon
tos hatása van az üvegházhatású gázok globális felhalmo
zódására. A szénmegkötés például különösen lecsökken 
az északi szélességek tűlevelű erdőiben, kiterjedt terüle
tük miatt és annak a lehűlésnek a következtében, amely
nek ki vannak téve, továbbá a nettó primer termelékeny
ség és a hőmérséklet közötti feltételezett kapcsolat miatt. 
Ez a hatás különösen kifejezett a CIS országokban, ahol a 
szénmegkötés 2050-ben a 2,6 Pg C a"1 értékről 1,0 Pg C a '1 
értékre csökken a Conventional Wisdom és az Ocean Re
alignment szcenáriók között (8.b ábra). A szén két forga
tókönyv szerint kiszámított globális bioszferikus megköté
se körülbelül 2,7 Pg C a"' értékkel különbözik 2050-ben 
(8.a ábra). Csökkent szénmegkötés mellett a légköri C02 
90 ppm-mel magasabb a Conventional Wisdom forgató- 
könyvvel kapott értéknél 2100-ban (6.a ábra).

Ebben a forgatókönyvben az alacsonyabb hőmérsékle
tek egy másik hatása, hogy a légkörben a vízgőz keverési 
aránya kisebb. Ennek az az eredménye, hogy kevesebb 
hidroxil-gyök keletkezik, ami pedig a CH4 fő légköri nye
lője. Végeredményben tehát, ebben a forgatókönyvben a 
CH4 koncentráció magasabbnak adódik, mint a Conven
tional Wisdom forgatókönyv szerint (6.b ábra). Habár az 
üvegházhatású gázok magasabb szintje fokozza a sugárzá
si kényszert, ezt kiegyensúlyozza a csökkent hőkiáramlás 
a trópusokról. Az északi féltekén a földfelszíni hőmérsék
let csökkenése 2035-ben megfordul a sugárzási kényszer

A forgatókönyvek számítási eredményeinek összefoglalása. 
Globális átlagok vagy teljes összegek, amennyiben más jelzés nincs.

4. táblázat

Szén-ciklus 
(Pg C a'1) Metán

kibo-

Légköri koncentráció 
(Pg C a“1)

Mező
gazda- 

sági 
terület
változás 
(103 km2)

Erdős 
terület 

változás 
(103 km2)

Talajfelszíni
átlaghőmérséklet

(°C)
Év + Szcenárió energia/ 

ipar C02 
kibocsá

tása

nettó
bioszféra
fluxus'

óceán
fluxus*

csátás 
(Tg CH4 

a’1)
co2

(ppm)
CHj

(ppm) ózon északi
félteke

déli
félteke

1990 6,1 -1,2 -1,6 492 358 1,7 - 26,7 47,2 14,2 13,0
2050
Conv. Wisdom 15,2 -7,2 -3,0 688 522 2,5

* *
+11,6%

* *
+9%

* *
-26%

* * *
+1,4

* * *
+1,0

Biofuel Crops 15,2 -6,0 -3,1 692 534 2,6 +12,6% +30% -32% +1,5 +1,0
No Biofuels 17,0 -7,5 -3,2 677 539 2,4 +9,0% +9% -26% +1,4 + 1,0
Ocean Realignment 15,2 -4,5 -3,1 686 563 2,6 +12,7% +12% -27% +0,0 +1,1
2100
Conv. Wisdom 24,0 -8,2 -4,2 778 777 2,3 +10,0% +14% -27% +2,4 +1,8
Biofuel Crops 24,0 -6,7 -4,5 793 821 2,4 +12,0% +65% -31% +2,7 +2,0
No Biofuels 29,2 -8,9 -4,8 746 857 1,7 +0,2% + 15% -27% +2,4 +1,9
Ocean Realignment 24,0 -6,7 -4,1 778 863 2,4 + 11,7% + 18% -28% + 1,2 +2,0

a nettó elnyelést mínusz előjel jelzi 
1990 százalékában
a 2050. és 2100. esztendő hőmérsékletének °C-ban kifejezett megváltozása az 1990. évihez képest
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megnövekedése következtében (7.a ábra). A következő 
század végére azonban, a mérsékelt szélességeken, a hő- 
mérsékleti nyereség mindössze 1,5 °C a Conventional 
Wisdom forgatókönyv szerinti 3-5 °C-hoz képest.

Az alacsonyabb hőmérsékletek a potenciális termés
hozamot is csökkentik, aminek az a következménye, 
hogy ugyanakkora mezőgazdasági kereslet kielégítésé
hez nagyobb termőterületre van szükség. Ez különösen 
fontos az északi mérsékeltégövi régiókban, mint példá
ul a CIS országokban, ahol a mezőgazdasági termőterü
let 2100-ban a Conventional Wisdom forgatókönyv sze
rinti 137 Mha-ról az ezen forgatókönyv alapján számított 
164 Mha-ra nő. Kelet-Európábán a mezőgazdasági terü
let 2100-ban 6l-ről 70 Mha-ra, az OECD európai orszá
gaiban pedig 111-ről 146 Mha-ra növekszik. A nagyobb 
mézőgazdasági terület részben az erdős területek rová
sára keletkezik; 2100-ban a Föld erdővel borított terüle
te 60 Mha-ral kisebb az Ocean Realignment forgató- 
könyv szerint a Conventional Wisdom forgatókönyvvel 
kapott értéknél (4. táblázat).

Az óceáni cirkuláció megváltozása inkább átmeneti 
lehűlést eredményez, mint az északi hemiszféra felmele

gedését. Ez a lehűlés csökkenti a szénmegkötést az 
északi szélességek tűlevelű erdőiben és más területe
ken, és több C02 halmozódik fel a légkörben, mint 
amennyit a Conventional Wisdom forgatókönyvvel szá
mítottunk. A C02 és a többi gáz felhalmozódása végül 
visszafordítja a lehűlést, jóllehet az északi féltekén a 
hőmérséklet lényegesen alacsonyabb mindvégig a Con
ventional Wisdom szerint kapott értékeknél 2100-ig, és 
az után is. Az alacsonyabb hőmérsékletek egyik követ
kezménye az, hogy északon több földre van szükség 
ugyanakkora élelem megtermeléséhez (feltételezve, 
hogy a kereskedelemben nincsenek változások), és 
következésképpen az elhagyott földek erdősítésének 
üteme lelassul. Megismételjük azonban, hogy csekély a 
valószínűsége ennek a forgatókönyvnek, és a legna
gyobb haszna abban van, hogy érzékelteti a Conven
tional Wisdom forgatókönyv és egy, a váratlan helyze
tekre vonatkozó, „meglepetés” forgatókönyv közötti 
nagy különbségeket. Ezek a különbségek megerősítik 
annak szükségességét, hogy kipróbáljuk, az éghajlati 
megfontolások mennyire helytállók a legkülönfélébb 
bizonytalanságokkal és „meglepetésekkel” szemben.

A LÉGKÖRI ÓZONRÉTEG FOGYATKOZÁSA
Joseph C. Farman 

Európai Ózonkutató Központ, Cambridge, UK

A probléma

Az ózon a légkör egyetlen olyan alkotórésze amely, ha 
elegendő mennyiségben van jelen, képes arra, hogy a 
Nap ibolyántúli sugárzása ellen hatékony védőernyőként 
szolgáljon. Ez a sugárzás káros hatással lehet az élettelen 
anyagokra, az élő szervezetekre -  természetesen az em
berre is.

A földi légkör ózontartalmának több mint a 85 %-a a 
10 km feletti magasságokban található. Mennyiségét bo
nyolult fotokémiai folyamatok láncolata határozza meg, 
amelyek rombolják és előállítják az ózont. Ez a mennyi
ség függ még a légköri transzportfolyamatoktól is. A 
felismerés, hogy az ózon bomlásának fő folyamatai 
olyan katalitikus ciklusok, amelyeket a csak nyomok
ban jelenlevő elemek okoznak, arra a következtetésre 
juttatott bennünket, hogy az ózon mennyiségét alapve
tően az emberi tevékenység változtatta meg. Nem kétsé
ges, hogy ez máris megtörtént. Az ipar által gyártott ha
logénezett szénvegyületek (a továbbiakban CFC-k) fo
lyamatos kibocsátása komoly károsodást okozott a lég
köri ózonrétegben. Mivel ezek közül a halocarbonok 
közül soknak hosszú az élettartama, ezért a károsodás a 
kibocsátás megszűnése után még hosszú ideig folyta
tódni fog.

Elhangzott a „Rio Után” IUPAP konferencián 1994 augusztusában, Eger
ben. Fordította: Újvári Sándor.

Az ózonréteg károsodásának első világos jele az ant
arktiszi „ózonlyuk” volt. Fiat héten át, augusztus második 
felétől október elejéig az Antarktisz feletti ózon „oszlop” 
fele elpusztul. A léggömb segítségével felbocsátott mű
szerek által mért adatok megmutatták, hogy a pusztulás 
helye jól behatárolható magasságban, 12 és 22 km között 
van. Ebben a magasságtartományban -  ami normális kö
rülmények között az ózonmennyiség 50 %-át tartalmazza 
-  a pusztulás majdnem teljes, az ózon 95 %-a eltűnt. Sem
mi kétség, ez a klór és a bróm által gerjesztett kémiai 
reakciók eredménye.

Később ismertté vált, hogy az ózon mennyisége télen 
és kora tavasszal az északi középszélességeken is csök-

A klór útja a légkörben.
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kent, legalábbis az utolsó 10 évben. Most már ismert az a 
tény, hogy az arktiszi légkör összetétele télen hasonló 
változáson megy keresztül, mint ami megelőzte az ant
arktiszi ózonvesztést. A műholdas mérések megmutatták, 
hogy ebben az időben az atmoszféra klórmonoxid tartal
ma az Északi Sark és a szubarktikus területek felett 
ugyanakkora, mint az Antarktisz felett az ózonlyuk neve
zett keletkezésénél. Szerencsére ezek a jelenségek ezidá- 
ig rövid életűeknek bizonyultak, de nincs kétség afelől, 
hogy az északi féltekén a lehetséges ózonveszteség sok
kal nagyobb, mint amit eddig megfigyeltünk.

1992-93-ban világszerte minden addiginál alacso
nyabb ózonértékeket figyeltek meg. Az Antarktisz fölött 
az 1993- október havi közepes érték körülbelül az egy- 
harmada volt az 1956. és 1980. között megfigyeltelek. Az 
ebben a két évben felvett adatokat a sok zavaró hatás 
miatt nem könnyű kvantitatívan értékelni. 1991 júniusá
ban kitört a Fülöp-szigeteki Mont Pinatubo vulkán, és 
becslések szerint körülbelül 20 megatonna kéndioxidot 
bocsátott a légkörbe. 1991 augusztusában a chilei Cerro 
Hodson tört ki, és körülbelül 2 megatonna kéndioxid 
került az atmoszférába.

Az ózon fogyatkozása és a változó időjárási feltételek 
együtt okozzák az ózonfelmérések adatainak rövid idő
szakaszonként mutatott változékonyságát. 1990 telén 
ebben az évszázadban eddig példanélkül állóan kitartó 
és erős anticiklonikus feltételek uralkodtak Európa felett, 
és 1993 febmárjában is hasonlóan különlegesek voltak az 
időjárási viszonyok. Ezek a természeti események kétség
telenül hozzájárultak ahhoz, hogy az addigi legalacso
nyabb ózonértékeket figyelték meg.

Tapasztalhatjuk az ózonréteg kismértékű újraépülését, 
de az alapvetően csökkenő trend, amit a halogénezett 
szénvegyületek okoznak, folytatódik.

Az eddigi lépések: a Bécsi Egyezmény 
és a Montreáli Jegyzőkönyv

Az aggodalom, hogy a klorofluorokarbonok további, 
folyamatos és nagyarányú kibocsátása az ózonréteg fo
gyatkozásához vezet, 1974-ben keletkezett. Az amerikai 
tudósok által kiadott, jelentős fejlődést elindító tanul
mányok megfogalmazták a kulcskérdéseket, és ezeket 
élénk vita követte. Néhány ország tettekre szánta el ma
gát. Az Egyesült Államokban, Kanadában és a skandi
náv államokban betiltották a CFC-k használatát aeroszol 
hajtóanyagként. Japán és a legtöbb európai ország elhá
rította a cselekvést, azzal érvelve, hogy ez az egész tu
dományosan még nem bizonyított. Azokban az orszá
gokban, ahol tettek valamit, az általános kibocsátási 
határértékek meghatározásának csekély hatása volt, mi
vel a halokarbonoknak nagyon hamar új alkalmazásai, 
és új piacai fejlődtek ki.

Világossá vált, hogy a szabályozás csak akkor lehet 
hatékony, ha nemzetközi egyetértésen alapul. Az Egye
sült Nemzetek Környezeti Programja (United Nations 
Environment Programme, UNEP) vállalta magára a tár
gyalások vezetését 1979-ben. Bebizonyosodott, hogy 
nem lehet általános beleegyezést szerezni a szabályozás
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hoz. Mindazonáltal az UNEP sikeresen támogatta a Bécsi 
Egyezményt Az Ózonréteg Védelmére (Vienna Conven
tion to Protect the Ozone Layer), amit hivatalosan 1985. 
március 22-én fogadtak el. Ez egyszerűen annak a felis
merése volt, hogy ez valóban globális problémává válhat. 
Azonban szabályozásra tett kísérletek folyamatosan meg
feneklettek. Az áttörés végül is az 1987-es montreáli talál
kozón következett be, amikor a tanácskozás anyagáról 
kiadott jegyzőkönyvet az Ózonréteg fogyatkozása cím
mel fogadták el.

A szabályozás meg sem közelítette azt, amire valóban 
szükség lett volna, és nem is lépett hatályba 1989 január
jáig. Eddig a dátumig 34 kormány ratifikálta a jegyző
könyvet.

A Montreáli Jegyzőkönyv résztvevőinek 1990-es, Lon
donban tartott második összejövetelén sokkal hatéko
nyabb intézkedésekben egyeztek meg. Eddig az időpon
tig a Jegyzőkönyvet aláíró országok száma 59-re növeke
dett, és 40 további ország vett részt megfigyelőként az 
értekezleten. Ellentétben a montreáli tanácskozással, 
amikor még sok résztvevő nem akarta elfogadni a cselek
vés szükségességét, itt már alig volt vita az ózonfogyatko
zás tudományos alapjairól. Senki sem vonta kétségbe, 
hogy a halocarbonok károsítják az ózonréteget. A határo
zat szerint kivonják a forgalomból a teljesen halogénezett 
CFC-ket és halonokat 2000-ig, nagy mértékben kibővítet
ték az ellenőrzött anyagok listáját és megteremtették az 
alapot ahhoz, hogy a fejlődő országok alkalmazkodni 
tudjanak az ellenőrzéshez. A találkozó kompromisszumra 
jutott a hidroklorofluorokarbonokról. Ezeket a vegyülete- 
ket a jegyzőkönyv C függelékében sorolták fel, átmeneti 
anyagok megnevezés alatt, de nem sorolták az ellenőr
zendők közé. Az ipart arra figyelmeztették, hogy óvato-

A helyi adagos fitoplankton produktivitás (mg C m~3 h"1) a mélység 
függvényében a Bellingshausen tengerben 1990 tavaszán Ausztráliában. 
Az ábra összehasonlítja a termékenységet az ózonlyuk belsejében (a 
légköri ózonszint kisebb, mint 200 Dobson egység, DU), a lyuk terüle
tén kívüli termékenységgel (a légköri ózonszint magasabb 300 DU-nál). 
A magasabb UV-B szint (az ózonlyukban) következetesen együttjár a 
csökkent termékenységgel (bal oldali görbe). Ezen görbék integrálása 
megmutatja, hogy a magas UV-B szint az ózonlyukban alacsonyabb 
termékenységhez vezet (6 % -  12 % csökkenés) az ózonlyuk alatti 
vízoszlopban.

produktivitás (mg C nrf3 l f 1)
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san és felelősséggel használja ezeket az anyagokat, és 
főleg tartózkodjon a használattól akkor, ha már más, biz
tonságosabb lehetőségek is rendelkezésre állnak.

AJegyzőkönyv tagjai ismét találkoztak 1992 novembe
rében Koppenhágában. A CFC-k, széntetraklorid és klo
roform forgalomból való kivonásának kezdeti határidejét 
előrehozták 1996-ra, a halonokét pedig 1994-re. Azonban 
engedélyezték ezen vegyületek kis mennyiségének elő
állítását „nélkülözhetetlen használatra”. Még nem világos, 
milyen igények merülnek fel az ezen intézkedések alóli 
mentességekre. Felső korlátot szabtak meg a HCFC-k 
gyártására, ami 2004-től folyamatosan és progresszíven 
csökken a 2030-ban esedékes teljes kivonásig. Kezdetben 
az összes halocarbonok előállítását az 1989-es szinten 
engedélyezték. Az ellenőrzött anyagok listájára felvették 
a metilbromidokat, és gyártásukat 1995-től befagyasztot
ták az 1991-es szinten.

Milyen következő lépések szükségesek?

A HCFC-k és metilbromidok előállítására kiszabott felső 
korlát túl magas. A tárgyaló felek figyelmen kívül hagytak 
két nagyon fontos tényt. Először is, mint több felmérés 
kimutatta, az ellenőrzött vegyületek más anyagokkal való 
kiváltására nagyon sok esetben nincs is szükség. A termé
kek nagy részét szükségtelenül használták fel, pazarolták 
el, a szegényes munkakultúra miatt, és mert nem ismerték 
az alternatív technológiák lehetséges hasznát. Az iparnak, 
mint a tények mutatják, nem okozott nehézséget a kibo
csátás 50 %-nál is nagyobb csökkentése 1991. és 1993- kö
zött. A légkörben lévő CFC-k mennyiségének növekedési 
üteme csökkent, ahogy a közelmúltban végzett mérések
ből láthatjuk. A kibocsátás csökkentése sokkal inkább a 
szükségtelen felhasználás kiküszöbölésével történt, sem
mint a HCFC-k felhasználásának csökkentésével.

A kémiailag perturbált terület alacsonyabb szélességeken lévő határai 
hirtelen váltást jeleznek több gáz esetében is. Az ábra megmutatja a ké
miailag megzavart terület határvonalán megfigyelt kémiai változások sé
máját körülbelül 50 mb nyomáson (18 km magasságban). A nitrogéndi- 
oxid fokozatos csökkenést mutat a magasabb szélességektől, és inkább 
kisebb változásokat (lásd a vázlatot) a H 02 kevert aránya 3,5 ppm-től 
esik 1,5 ppm-ig.

Hasonlóan a teljesen reaktív nitrogén (NOp 12 ppm-től a kinti 
1-4 ppm értékig csökken. A kémiailag zavart területen belül a CIO 
koncentráció közel 10-szer nagyobb, mint kívül, és 100-szor, mint az 
alacsonyabb szélességeken. A BrO koncentráció körülbelül 40 %-kal 
magasabb, mint a szennyezett területen kívül.
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A légkör ózontartalmának éves változása százalékban a szélességi kö
rök mentén, hónapos bontásban.

Ha a HCFC-k kibocsátásánál betartják az 1990-ben 
megszabott arányszámokat, a légkör akkor is nagyon távol 
van a egyensúlyi állapottól. A kibocsátási korlátokat addig 
kell szigorítani, míg majdnem teljesen ki lehet küszöbölni 
a gázok levegőbe kerülését, amit -  figyelembe véve a nél
külözhetetlen használatra, és a fejlődő országok részére az 
egyenlő feltételek biztosítása miatt engedélyezett mentes
ségeket -  a század vége előtt nem lehet elérni.

Másodszor, nem fogták fel, hogy nem ugyanazt jelenti 
a HCFC-knek és a metilbromidnak tiszta légkörbe történő 
kibocsátása, mint a jelenlegi, már az ipari halocarbonok 
által komolyan megzavart atmoszféra további szennyezé
se. Most 6-7-szer több klór van a sztratoszférában, mint 
1990-ben, és körülbelül 50 %-kal több bróm. A bróm 
káros hatása többszöröse a klórénak, annyira, hogy az 
állandó mennyiségű bróm nagyobb fenyegetést jelent, 
mint akár a növekvő mennyiségű klór. A légkör jelenlegi 
klór- és brómterhelésének összes következményét nem 
láthatjuk előre. Elővigyázatosságból vissza kell térni a 
1990-es szintre, amilyen gyorsan csak lehet. Ha a kop
penhágai konferencia által engedélyezett összes HCFC a 
légkörbe kerül, ez majdnem tiz év késlekedést jelent. 
Minden hasznot, amit az eddigi lépések során elértünk, 
beleértve az Európai Közösség által vállalt egyoldalú kö
telezettséget a forgalomból kivonás határidejének előre
hozatalára, elvesztettünk.

A metilbromid forrását illetően tekintélyes a bizonyta
lanság. Becslések szerint az ipar által gyártott és a termé
szetben keletkezett metilbromid aránya másfél-kétszeres. 
A sztratoszféra brómtartalmát csökkenthetjük, az első 
lépésben körülbelül egyharmadával, a második lépésben 
-  az ipari termelés megszüntetése után -  pedig a felével. 
Ez messze a legjelentősebb változás, amit egyetlen akció
val el lehetett érni; ezenfelül a metilbromidnak rövid az 
élettartama a sztratoszférában, és így néhány éven belül 
hatást remélhetünk.

Szerencsétlenségünkre még mindig hiányzik a hosszú 
távú, ésszerű célok iránt tanúsított nyilvánvaló elkötele-
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zettség. Kevés megértés mutatkozott az 1990-es londoni 
találkozón létrehozott Környezetvédelmi Alap (Environ
mental Found) iránt, aminek célja a fejlődő országok 
támogatása a CFC-k és HCFC-k helyettesítésében, amíg a 
forgalomból való teljes kivonásuk lehetősége eljön. Az 
Alap szerepe bátorítani a halokarbon mentes és energia
hatékony technológiák fejlesztését, az ózonréteg védel- 
mezését, globális felmelegedés fenyegetésének vissza
szorítását, és csökkenteni a fejlődő országok életszínvo
nal-emelésének költségeit.

A CFC-ket megjelenésükkor csodavegyületként írták 
le, biztonságos és hatékony anyagként üdvözölték. 
Visszatekintve tényleg úgy tűnhet, hogy az ipar túl so
káig volt ezen anyagok rabszolgáságában. Például más 
iparágakkal összehasonlítva a hűtőipari és légkondicio- 
nálási gyakorlat régidivatúnak nevezhető, ha nem egye
nesen elavultnak. Új technológiákat fejlesztettek ki, 
mint például az egyszerűen megvalósítható párolgás

lecsapódás körfolyamatok, jobb energiahatékonysággal 
(speciálisan megtervezve, mint a kombinált hűtő-fűtő 
rendszerek része), de a piacra való betöréshez segítség
re van szükség. Ez például egy olyan terület ahol a Kör
nyezeti Alap sokat tehet, és amihez rövid távú elkötele
zettség is elég.

Az ember ipari teljesítőképessége olyan fokot ért el, 
amikor módjában áll tíz vagy húsz év alatt az egész világ
ra kiterjedő hatást elérni, sőt ez a hatás mostantól kezdve 
száz vagy több évig is tarthat. A CFC-k természetes kiürü
lése a légkörből nagyon lassú folyamat -  a jelenleg a lég
körben tartózkodó CFC-12-nek körülbelül egyharmada a 
légkörben marad még 2100-ban is. A halocarbonok kibo
csátása ellenőrizetlen és szükségtelen kísérlet volt. Az, 
hogy a következmények eddig nem komolyabbak, in
kább a jó szerencsének tulajdonítható, mint a helyes dön
téseknek.

Majd elválik, vajon megtanultuk-e a leckét!

»RIO UTÁN« IUPAP KONFERENCIA
Eger, 1994. augusztus 21-26.

David Morland 
Shirley, Southampton, Anglia

Good Morning! Jó reggelt! Itt Angliában a reggeli nap 
hosszú árnyékokat vet a fagyos földre. Mennyire hiányzik 
nekem a magyarországi augusztusi meleg. Amióta haza
tértem Egerből, az élet kissé felgyorsult -  úgy tűnik na
gyon sok tennivalóm akadt Önökkel kapcsolatban. Fel
kértek, hogy bemutató előadást tartsak Londonban ma
gyarországi látogatásomról, de főleg a „RIÓ UTÁN” kon
ferenciáról. Magammal vittem néhány ott kapott könyvet 
-  amelyeket előzőleg nagy élvezettel elolvastam és 
néhány általam Egerben és Budapesten készített színes 
diát. Beszéltem az embereknek arról, amit láttam és ta
pasztaltam, hogy milyen emberekkel találkoztam, és 
megemlítettem azt a sok ötletet, amelyeket az ottani él
ményeimből merítettem.

Meghívott egy beszélgetésre az oktatásügyi miniszter és 
megkértek arra is, hogy írjak a miniszterelnöknek. Ezek 
után kértek fel egy további előadássorozat tartására; amely
nek utolsó előadása az elmúlt héten volt itt Southampton- 
ban, mintegy ezerfőnyi közönség jelenlétében. Kapcsolat
ba léptem a BBC-vel is, igyekeztem őket rábeszélni, hogy 
iktassanak be műsorokat Közép-Európáról, de úgy tűnik, 
szándékaink találkoztak, mivel az utóbbi négy hét folya
mán nagyon sok mindent láttunk és hallottunk Magyaror
szágról a tévében és a rádióban. Sok dicsérő levelet is kap
tam olyan emberektől, akik hallották az előadásaimat, és 
most elhatározták, hogy ellátogatnak Magyarországra.

A kiadóknak tetszett az „Examinations and Asses- 
ments” (Vizsgák és fölmérések) című könyvem, amely 
pillanatnyilag kifogyott, most várjuk az új kiadást -  na
gyon sok a tengerentúli megrendelő Egernek köszönhe
tően! Ha lesz egy példányom, küldök majd belőle.

Fordította Menczel György.

Mostanáig tartott, amíg magyarországi tapasztalataimat 
rendezve, azokat perspektivikusan tudom szemlélni. Oly 
sok mindent kellett megemészteni -  érveket és ellenérve
ket arról, hogy milyen legyen a fizikaoktatás -  az Ön sza
vai szerint a gondolkodás „párhuzamos időcsatornáiról” -  
másrészt viszont olyan keveset tudunk arról, hogy ho
gyan fejlődött a két ország a hatvanas évek óta. Legin
kább az döbbentett meg, hogy azon kívül, hogy nagyon 
keveset tudnak például Nuffieldről -  úgy látszik, hogy a 
figyelem kizárólag olyan gondolatok felé irányul, ame
lyek kizárják, hogy mással is foglalkozzanak, mint az 
országban éppen előtérbe került legújabb „ideákkal”. 
Bizonyos „fejlődésre” felfigyeltek itt Londonban, a hatva
nas évek elején, de hogyan is van ez? Nem tudunk más
képpen belépni a 21. századba, csak ha felismerjük azt, 
hogy mi a legjobb ahhoz, hogy meghatározzuk jövőnket.

Csak azt az egyet sajnálom, hogy amikor Magyaror
szágra, az egri konferenciára készültem, nem voltam 
eléggé előrelátó, hogy a meghívással kapcsolatban meg
kérdezzem, lehetne-e műhelyt szervezni „Magasabb fokú 
Nuffield-fizika -  filozófia és gyakorlat” címmel az egyik 
délutáni ülés folyamán. Erre visszagondolva, úgy látom, 
hogy egyedülálló alkalmat szalasztottam el. Azok a mű
helyek, amelyeken résztvettem, igazán kitűnőek voltak. 
A délelőtti előadások kiválóak voltak, és a vacsora utáni 
esti viták pompásan sikerültek. Leghőbb kívánságunk, 
hogy ha lehetséges, részt vehessünk hasonló, a fizika 
oktatása és a környezetvédelem témáiról tartott konferen
ciákon. Véleményem szerint felbecsülhetetlen az a ha
szon, amely az itt szerzett információkból, ismeretekből 
és gondolatokból származik.

Mégegyszer köszönöm, hogy lehetővé tették számom
ra a részvételt Egerben, a Rio-utókonferencián.
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BUDINCSEVITS ANDOR
(1905 -  1995)

A június 6-i temetés után kaptam kézhez a gyászjelen
tést az ELFT-től, eltávozott Bay Zoltán egyik közvetlen 
munkatársa, elgondolásainak kivitelezője Budincsevits An
dor, Kossuth-díjas mérnök, a műszaki tudományok kandi
dátusa. 1930-1976. között a Tungsram Kutatólaboratóriu
mában dolgozott. 1948-ban ismertem meg őt. Nyugdíjba 
vonulásáig ugyanazon helyiség volt a laboratóriuma, jól 
lehet az intézmény háromszor is gazdát cserélt: Egyesült 
Izzó, Távközlési Kutató Intézet, újra Tungsram.

Bay Zoltán több közleményben emlékezett meg Bu
dincsevits Andor közreműködéséről, akinek döntő fon
tosságú szerepe volt Bay Zoltán történelmi jelentőségű 
kísérleteinek megvalósításában. Csak két munkáról szó
lok: Bay Zoltán 1940-ben publikálta a Zeitschrift für Phy- 
sikben (117, 227. old.) elektronsokszorozó kísérleteit, 
úttörő eredményeit: a sötétáramot a sokszorozó lehűtésé
vel nagymértékben javította, részecskeszámlálást végzett, 
a katód kilépési munkájával és új dinódák alkalmazásá
val 108 sokszorozási tényezőt ért el, 1940-ben! Foton
számlálással határozta meg a sokszorozó kvantumhatás
fokát. A sokszorozó lehűtését, a Tungsram Kutatóban új 
elektronsokszorozók készítését Budincsevits Andor ol
dotta meg, a tervezéstől a saját kezű kivitelezésig.

A Hold-kísérleteknél Budincsevits Andor építette meg 
Bay Zoltán statisztikus coulométerét.

Budincsevits Andor Bródy Imrével is dolgozott, az ő 
elgondolásainak kivitelezésében is közreműködött.

Bay Zoltán kényszerű elmenekülése után a Tungsram 
Kutatót a Távközlési Kutató Intézet vette birtokába. Az új 
feladat ipari fejlesztés-kutatás lett. A mikrohullámú elekt
ronika és rádió összeköttetés az elmúlt évtizedek hazai

NAGY JÁNOS
(1921 -  1995)

Mély megrendülést keltett a szomorú hír, hogy Nagy 
János a Debreceni Agrártudományi Egyetem (DATE) 
nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanára 74. éves 
korában 1995. május 22-én elhunyt. Halálát nem valame
lyik szokásos betegség, hanem egy a megengedettnél 
kétszeres sebességgel száguldó autó gyalogátkelőhelyen 
történő gázolása okozta.

Nagy János 1921-ben Debrecenben született. Szülei
nek korai elhalálozása nehéz gyermekéveket hozott szá
mára, de a középiskolát sikerült a Debreceni Református 
Kollégium Gimnáziumában végeznie, majd a mostani 
Kossuth Lajos Tudományegyetem (KLTE) matematika
fizika szakára iratkozik be. Közbejött a katonai szolgálat,

BUDINCSEVITS ANDOR (1905-1995), NAGY JÁNOS (1921-1995)

iparának sikerágazata volt. Budincsevits Andor is részt- 
vett a mikrohullámú elektroncsövek fejlesztésében és 
jelentős eredményeket ért el. „Az elektroncsövek hazai 
gyártásának megoldásáért” 1953-ban méltán kapta meg a 
kiérdemelt Kossuth-díjat.

A villamos energiatermelés hagyományos módja a 
gőz-, vagy vízturbinával hajtott generátor alkalmazása. 
Széleskörű kutatások foglalkoznak más módszerekkel. A 
60-as években a Nobel-díjas Gábor Dénes (London) fog
lalkozott hőenergia közvetlen átalakításával, plazma el
ven működő céziumos dióda kutatásával. A fő problémát 
a termoemissziós katód és a rendkívül korrozív cézium 
jelentette. Gábor Dénes meghívta laboratóriumába Bu
dincsevits Andort, aki fél évig nála dolgozott és termióni- 
kus energia átalakítója számára ő készítette a katódot.

A hazai orvostechnika fejlesztésében is részt vett, anya
gokkal, alkatrészekkel. Megoldotta az alumíniumoxid kerá
mia fröccsöntéses gyártását, mely többek között a térdka
lács kerámia beültetésnél került széleskörű alkalmazásra.

Sokoldalú ipari kutatási eredményeit lehetetlen felso
rolni. Mindig segítőkész kolléga, puritán kutató volt, aki
nek egyetlen célja az eredményes munka, a megvalósított 
termék. 1991-ben felkerestem őt Jeszenszky Sándorral, a 
Magyar Elektrotechnikai Múzeum jelenlegi igazgatójával. 
Elbeszélgettünk, Budincsevits Andor a Tungsram Kutató 
történetének megírásával foglalkozott, sajnos már nem 
tudta befejezni. A Magyar Elektrotechnikai Múzeum szá
mára két munkáját ajándékozta: egy elektronsokszorozót 
és a Bródy Imre számára készített kísérleti kriptonlámpát.

Az ELFT tagja volt 1952. óta.
Gergely György

hadifogság és így csak 1946-ban fejezhette be egyetemi 
tanulmányait. Még ugyanebben az évben tanársegédi 
kinevezést nyer a KLTE Kísérleti Fizikai Intézetében, ahol 
mint az intézet igazgatójának, Szalay Sándornak egyik 
kiemelkedő tanítványa -  később munkatársa -  végigjárja 
a tanársegédtől az igazgatóhelyettesig terjedő ranglétrát. 
A rá háruló tanszéki oktatómunka mellett tevékenyen 
vesz részt a nevezetes „uránkutató expedícióban”. Ő épí
tette a kutatáshoz elengedhetetlen hordozható GM-csö- 
ves mérőműszer elektronikáját, és járta a kutatócsoporttal 
a dunántúli szénbányákat. Mint tudjuk ezen kutatások 
eredményei jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy létrejö
hessen Debrecenben a magfizikai és atomfizikai alapku
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tatás centaima az ATOMKI. Egy ilyen kutatóintézet nem 
nélkülözhette a különböző részecskegyorsítókat. Az ak
kori viszonyokat tekintve nagyszabású gyorsítóépítési 
program kezdődött el az ATOMKI-ban. Nagy János fel
adata a tanszéken a fizika szakos hallgatók elméleti és 
gyakorlati elektronikával kapcsolatos oktatása volt, az 
ATOMKI-ban pedig -  amelynek alapító igazgatója szintén 
Szalay Sándor volt -  fontos kutató-fejlesztő munkát ka
pott. Itt nem kisebb feladatot kellett megoldania, mint az 
épülő részecske gyorsítók (100 kV-os neutrongenerátor, 
800 kV-os kaszkád gyorsító, 1 és 5 MeV-es Van de Graaff 
generátorok) ionforrásainak a kifejlesztését és megépí
tését. Mint egykori tanítványa ezen gyorsítófejlesztési 
munkák révén kerültem vele közeli kapcsolatba és is
mertem meg mint csendes, szerény, de a munkájában 
akadályt nem ismerő, célratörő kutatót. Eredményessé
gét mi sem bizonyítja jobban, hogy a napjainkban is 
működő 5 MeV-es Van de Graaff gyorsítóban, kisebb 
módosításoktól eltekintve a Nagy János konstrukciójú 
ionforrást használják.

Az 1946—1971-ig terjedő időszakban kísérleti magfizi
ka, nukleáris elektronika és gyorsítók ionforrása téma
körből közel 30 tudományos cikke jelent meg. 1959-ben 
a KLTE-n egyetemi doktorátust (azért ilyen későn, mert 
közel 1 évtizedig nem volt rá lehetőség), majd 4 évvel 
később „Vizsgálatok a Penning-típusú hidegkatódos ion
forrásra vonatkozóan” című disszertációja alapján kandi
dátusi fokozatot szerzett.

1971-ben bizonyos értelemben „új élet”-et kell kezde
nie, miután kinevezik a Debreceni Agrártudományi Egye
tem (DATE) Matematika-Fizika Tanszékére tanszékvezető 
egyetemi tanárnak. Az új állásában is az oktatást, a szak
ember képzést tartotta elsőrendű feladatának, de tisztában 
volt azzal, hogy ezt csak egy megfelelő kutatói háttérrel 
lehet ellátni. Fokozatosan, de célratörően fogott hozzá, 
hogy a fizika, magfizika eredményeit, módszereit és mű
szereit, mindezekkel saját tapasztalatait hasznosítani tudja 
a mezőgazdasági kutatásoknál. Igyekezett elősegíteni egy 
olyan szemléletformálást, amely a hagyományos biológiai 
és kémiai módszerek mellett a fizikai módszereknek is 
teret nyisson. Az 1971-ben átvett tanszék azonban ilyen 
szempontból nagyon hiányos volt. Nagy Jánosnak kitartó 
fejlesztő munkával, az erős anyagi megszorítások ellenére

sikerült ezt a kedvezőtlen állapotot fokozatosan pozitív 
irányba változtatni. Ilymódon nyílt lehetőség a radiostimu- 
láció, nyomjelzés, az UH, UHF és vákuum infiltráció al
kalmazására a növény- és környezetvédelemben, valamint 
a vetőmag-stimuláció és keltetésbiológiához kapcsolódó 
témakörben. Elektromos vezetőképesség vizsgálatok se
gítségével különböző élelmiszerfizikai méréseket dolgo
zott ki a vetőmagok, termelvények minősítésére.

A fentiek révén számos kutatási eredmény születhetett, 
amelyet több mint 50 publikáció fémjelez. Az oktatással 
kapcsolatosan 7 egyetemi jegyzetet írt, részben társszer
zőkkel. Igen büszkén emlegette, hogy sok egyetemi hall
gatót sikerült eredményesen bevonni a tanszéki kutatá
sokba, és számos diákszakköri munka jött létre ezekből. 
Évente több diplomamunka, doktori disszertáció készült 
az általa irányított fizikai módszereket alkalmazó témakö
rökben. A DATE-n végzett oktatói-kutatói tevékenységé
nek legfontosabb eredménye, hogy a hazai agrárkutatás
ban a korábbinál jóval szélesebb utat sikerült nyitni a 
fizika számára.

Mindezek mellett aktívan tevékenykedett egy sor tu
dományos egyesületben, bizottságban az ELFT-től az 
ESNA (European Soc. of Nucl. Meth. in Agriculture)-ig. 
Az ELFT 1956-ban Schmid Rezső-díjjal tüntette ki.

Nagy János 1991-ben ment nyugdíjba, de ezután is 
rendszeresen jár be volt munkahelyére, és vesz részt az 
ATOMKI hetenkénti szemináriumán. Mindez jó alkalom 
volt arra is, hogy találkozzon, elbeszélgessen volt tanítvá
nyaival, kollégáival. A tragikus következményű baleset is 
a DATE-ről való hazamenet közben történt 1995. január 
30-án. Életének hátralévő közel 4 hónapját, a sok szenve
dést türelemmel viselve már kórházban kellett eltöltenie, 
ott találkozhattunk vele utoljára.

Kedves János mély fájdalommal kell tudomásul ven
nünk, hogy többé már nem jelenhetsz meg köztünk, nem 
teszed fel kedves, minden iránt érdeklődő kérdéseidet. 
Emlékedet megőrizzük és csendes, szerény, de sohasem 
megalkuvó egyéniségedet, az oktatói-kutatói munkában 
akadályt nem ismerő bátorságodat példaképként ajánljuk 
elsősorban annak a fiatal generációnak, akiket mindig 
nagy szeretettel oktattál és segítettél a kutatás módszerei
nek elsajátításában.

Berecz István

HEGEDŰS ZOLTÁN
(1925 -  1995)

A magyar műszaki-tudományos élet jelentős személyi
ségét búcsúztatjuk, aki egész életét a Csepel Művekben töl
tötte, a kohászat fejlesztésével foglalkozott. Számos intéz
ménnyel, egyetemi tanszékkel volt munkakapcsolatban.

Hegedűs Zoltán 1925. április 25-én született Aknasuga- 
tagon (ma Oena Sugatag, Máramaros megye, Románia). 
Édesapja bányamérnök volt. 1949-ben kapott vegyész- 
mérnöki oklevelet a Budapesti Műszaki Egyetemen.

1964-ben szerezte meg a műszaki tudományok kandidá
tusa fokozatot „Gyorsacélok megeresztésekor végbeme
nő folyamatok mennyiségi vizsgálata” című dolgozatával. 
1976-ban lett a műszaki tudományok doktora elektro
technikai acélok vizsgálatával foglalkozó értekezése alap
ján. 1949- óta dolgozott Csepelen 1985-ig, nyugdíjazásáig 
és azután is. A miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem (ma 
Miskolci Egyetem) címzetes egyetemi tanára volt. Számos
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szakmai elismerésben részesült, a Magyar Tudományos 
Akadémia és az MTESZ több bizottságának volt tagja. 
1995. május 21-én hunyt el Budapesten.

1949-től dolgozott a Csepel Vas- és Fémművek Köz
ponti Anyagvizsgáló Kémiai Laboratóriumában mint ve
gyészmérnök. 1952. és 1965. között a Metallográfiái La
boratóriumban, 1958-tól, mint a laboratórium vezetője, 
1965-ben lett a Csepeli Fémmű Kísérleti Osztály, majd 
átszervezés után 1967-től a Kísérlet Kutatás vezetője. 
1972-ben a Csepel Művek Fémtani és Technológiai Kuta
tó Intézet műszaki igazgatójává nevezték ki, 1980-tól, 
átszervezés után a Csepel Művek Tervezési és Kutatási 
Intézet főmetallurgusa, 1982-tól 1986-ig, nyugdíjba vo
nulásáig, a Gépipari Minőség Ellenőrző Intézet műszaki 
igazgatóhelyettese volt. Ezt követően még évekig dolgo
zott, segítette fiatalok munkáját, amíg ebben betegsége 
meg nem akadályozta.

Számos szakmai elismerésben részesült: hétszer nyerte 
el a Kiváló Dolgozó vállalati kitüntetést. A Szakma Kiváló 
Dolgozója, a Gépipar Kiváló Dolgozója, a Kohászat Kiváló 
Dolgozója, Ezüst-jelvényes Feltaláló, majd Arany-jelvényes 
Feltaláló kitüntetést kapott. A 9- ICVM (International Con
ference on Vacuum Metallurgy) konferencián a Technolo
gy of Vacuum Metallurgy Division kitüntetésben részesült.

Több tudományos testületnek volt tagja: a Magyar Tu
dományos Akadémia Matematikai és Fizikai Tudományok 
Osztálya Fizikai Bizottságának, és a Műszaki Tudományok 
Osztálya Fémtani, majd Fémszerkezettani Bizottságának, 
1969. óta a „Comité pour la Sidémrgie Ancien” egyik ma
gyar képviselője volt. Tagja volt még a Nemzetközi Vá
kuumtechnikai Unió Magyar Nemzeti Bizottságának, to
vábbá az MTA Szilárdtest Kutatási Komplex Bizottságának.

Mint a fizikai tudomány lelkes támogatója 1987-ben kez
deményezte az MTA Matematikai és Fizikai Tudományok 
Osztály Fizikai Bizottsága keretében a Fizikai Díj létrehozá
sát, amely egy fődíjból és három díjból áll. Az igen rangos 
díjat ma az MTA Fizikai Osztálya Tudományok ítéli oda az 
arra érdemes, kiemelkedő munkát végzett kutatóknak.

Az MTESZ egyesületeiben is tevékenyen dolgozott: az 
Országos Magyar Bányászati Egyesületnek tagja, és részt 
vett a Ritkafém Szakcsoport munkájában. A Gépipari 
Tudományos Egyesület Anyagvizsgálati Szakosztályában 
vezetőségi tagként dolgozott.

Közleményeinek, előadásainak és szabadalmainak szá
ma mindösszesen 171 (ezek harmada idegennyelvű). Mun

kásságának zömét metallográfiái, fémtani dolgozatok tették 
ki. Ezek között ki kell emelni a különféle acélokban, köny- 
nyűfém és színesfém-termékekben előforduló zárványok 
és gyártástechnológiai hibák megállapítására irányuló dol
gozatokat. A közlemények egy másik csoportja a különféle 
gyorsacélokban a hőkezelések és megeresztések hatásaival 
foglalkozik. Számos dolgozat és több szabadalom készült 
izotróp, kockatextúrás és ötvözetlen elektrotechnikai acél
szalagok gyártási kérdéseiről. 1979- óta főleg fémüveg-ku- 
tatással foglalkozott, elsősorban elektrokémiai úton levá
lasztott amorf fémek különféle tulajdonságainak vizsgála
tával, és hidrogénezett fémüvegekkel.

Hegedűs Zoltán érdekes, sokoldalú, széleskörű tájéko
zottságéi egyéniség volt, mint egy „élő lexikon”. Tudomá
nyos megbeszéléseken bibliográfiai pontosságú idézetek
kel szólt hozzá a kérdésekhez. A szakmai munkában 
mindig pontos, önmagával és munkatársaival szemben 
szigorú és igényes volt. Szeretettel foglalkozott fiatalok
kal, buzdította őket tudományos munkára, dolgozatok 
írására, előadások tartására. Szívesen vett részt szakmai 
továbbképzések tartásában. Többször vett részt az Eötvös 
Loránd Fizikai Társulat Fémfizikai Szakcsoport rendezvé
nyein is előadásokkal.

Személyes kapcsolatom vele elsősorban kohászattörté
neti területen volt, amikor a Kossuth Lajos Tudomány- 
egyetemen Technikatörténet előadásokat tartottam a fizi
ka-technika szakos hallgatóknak. Számos szakmai anya
got, ábrát bocsátott rendelkezésemre, és összeállította két 
jegyzet kéziratanyagát a „Fémkohászat története” és a 
„Magyar kohászat története” címmel. Megbízható, pon
tos, segítőkész embernek ismertem meg.

Élete utolsó éveit több súlyos gond nehezítette. Idős 
szüleit, akik Kispesten laktak, mindennap látogatta, és 
életük utolsó időszakában gondozta őket. Mindketten 
rövid időn belül hunytak el, így egyedül maradt. Súlyos 
betegségei erősen legyengítették, és a korábban igen 
aktív ember hosszú ideig ágyban feküdni kényszerült, 
amit nagyon nehezen viselt el.

Érdekes személyisége, széleskörű tudása, világos érve
lése, hiányozni fog a kohászat és a fémfizika területén 
dolgozó mérnököknek és fizikusoknak, akik ismerték és 
tisztelték. Kedves Zoli! Nyugodj békében, emlékezni fo
gunk Rád.

Kedves Ferenc 
temetésen elhangzott búcsúztatója

FELHÍVÁS GÁBOR DÉNES DÍJJAVASLATRA

A NOVOFER Alapítvány a Műszaki-Szellemi Alkotásért Kuratóriuma 
kéri a gazdasági szervezeteket, a kutatással, oktatással foglalkozó intéz
ményeket, a műszaki egyesületeket és érdekvédelmi szervezeteket, 
hogy az évente átadásra kerülő belföldi „G ÁBO R DÉNES DÍJ”-ra ter
jesszék fel azokat a kreatív szellemű szakembereket, akik az alapítvány 
alapító okiratában foglalt feltételeknek megfelelnek.

Díjazásban részesülhetnek azok a szakemberek, akik:
-  személyes tevékenységükkel közvetlenül segítik az innovatív munkát,
-  kiemelkedő műszaki-szellemi alkotást hoztak létre,
-  a környezetvédelem területén jelentős eredményt értek el, példamuta
tó munkájukkal környezetükben élesztik a kreatív kedvet, az alkotó 
szellemet,
-  a vezetésük alatt álló szervezetnél megteremtették az alkotó munka 
infrastrukturális feltételeit.

A felterjesztendő szakemberekről az alábbi adatokat kérjük: 
név (asszonyoknál leánykori név is), születési adatok (hely, év, hó, 
nap), pontos lakcím (irányító számmal), munkahely neve és címe, be
osztás, rövid szakmai önéletrajz, az alkotás(ok)nak és a szakmai tevé
kenységnek pontos és részletes leírása, a tanulmányok, szakmai tudo
mányos cikkek, szakmai előadások felsorolása (cím, rövid tartalmi is
mertető, megjelenés éve, folyóiratszám megnevezése, melyik hazai és/ 
vagy külföldi szakmai rendezvényen hangzott el), amelynek alapján a 
szakembert díjazásra javasolják.

A pályázathoz csatolni kell két szakmai támogató ajánló levelét is!
Beküldési határidő: 1995. október 20. Díjátadás: december 19-
A javaslatokat a NOVOFER Alapítvány, 1112. Budapest, Hegyalja út 

86. címére kérjük megküldeni. Felvilágosítást ad: Garay Tóth János, a 
kuratórium elnöke. Telefon: 186-9350. Tel/Fax: 166-8509.
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TÁRSULATI ÉLET

A FIZIKA FELSŐFOKÚ OKTATÁSA MAGYARORSZÁGON III.
-  HELYZETFELMÉRÉS, TÁVLATOK ÉS JAVASLATOK

Az Eötvös Loránd Fizikai 
Társulat munkabizottsága* 1 

1995. február

A fizika felsőfokú oktatása 
nem-fizikus szakokon

Bevezetés

A fizika fontos szerepet kap a tudományegyetemek 
természettudományi kara, a műszaki, agrártudományi, 
orvostudományi egyetemek, illetve a műszaki főiskolák 
tanterveiben, mivel mind a műszaki, mind az orvos, 
mind az egyéb természettudományok felhasználják a 
fizika eredményeit. A nemzetközi gyakorlattal egyező
en, a megfelelő hazai intézmények legtöbb szakán az 
alsóbb szemeszterekben megtaláljuk a fizika tárgyat. A 
középiskolás tanulmányok során a fizika gyakran meg
határozó a későbbi pályafutás szempontjából. Ilyen 
módon ez a tárgy alkalmas arra is, hogy hídként szolgál
jon a középiskolai és az egyetemi-főiskolai tanulmá
nyok között.

A fizika oktatás fontosságát a bevezetőben hangsú
lyoztuk. Itt külön ki szeretnénk emelni a szaktudás mel
lett a problémameglátó, a problémamegoldó és modellal
kotó készség fejlesztését. A fizikai megismerés alapvető 
módszereinek elsajátítása és szakmai orientáltsága mellett 
nagyon fontos a szabatos gondolkodásra nevelés is.

A fizika tanításának szükségességét ritkán vonják két
ségbe; sokkal vitatottabb, hogy mit, mikor és hogyan kell 
tanítani. A helyzet korántsem egységes, erősen függ a 
helyi hagyományoktól és a személyi feltételektől.

A tanulmány ezen részében röviden leírjuk a magyar- 
országi felsőfokú, nem fizikus -  fizikatanári fizikaoktatás 
helyzetét, összehasonlítjuk a nemzetközi tapasztalatokkal 
és néhány következtetést, javaslatot fogalmazunk meg.

A fizika, mint nem főtárgy oktatása 
a magyarországi egyetemeken

Itt azokról az egyetemekről lesz szó, amelyeken a 
meghatározó szakmai képzésben a fizika, vagy annak 
egyes fejezetei, mint a természettudományos alapképzés

A tanulmány első és második része megjelent folyóiratunk 1995. májusi 
illetve júliusi számában.

1 A tanulmányíró munkacsoport tagjainak névsora:
Elnök: Beke Dezső, egyetemi tanár (KLTE).
A FIZIKA OKTATÁSA NEM-FIZIKUS SZAKOKON ALBIZOTTSÁG: FÜZessy Zol

tán, egyetemi tanár (BME); Gyémánt Iván, egyetemi docens (JATE); 
Kertész János, egyetemi tanár (BME); Németh Judit, egyetemi tanár 
(ELTE); Rontó Györgyi, egyetemi tanár (SOTE).

része helyet kap az oktatásban. A következőkben öt cso
portot különböztetünk meg:
a) A fizikától különböző természettudományos szakágak: 

a későbbiekben ezeket természettudományokként 
jelöljük

b) Nem-fizikus tanárképzés
c) A műszaki, agrár és kertészeti egyetemeken oktatott 

műszaki szakágak
d) Az orvostudományok
e) A műszaki főiskolák
• a) A természettudományos szakágak

Mivel a természettudományos alapismeretek egy szé
les osztálya a fizikára épül, természetes, hogy a vegyész, 
biológus, meteorológus, geológus, geofizikus stb. hallga
tóknak szükségük van a fizika oktatásra. A matematiku
sok számára a fizika olyan terület, ahol alkalom nyílik a 
matematikai ismeretek és módszerek legközvetlenebb 
felhasználására. A matematikai fizika tanulmányozása 
során arról is információt kaphatnak, milyen problémák 
megoldására kell a matematikát továbbfejleszteni. Éppen 
ezért a természettudományi karokon a fizika oktatása 
minden területen szükséges (1. táblázat).

Az Eötvös Egyetemen a matematikusok tanulmányaik 
közepén (hetedik félév) hallgatnak elméleti fizikát, ami
kor már bemutatható az elsajátított módszerek alkalmazá
sa. A vegyészek, biológusok, geológusok bevezető tárgy
ként tanulják a fizikát általában első évben. Jóval több 
fizikát hallgatnak a geofizikusok és meteorológusok, míg 
a csillagászatot a fizika szakos hallgatók veszik fel kiegé
szítő szakként. .

Különböző területeken lehetséges a fizika irányú sza
kosodás választása (például biofizika a biológusoknál) és 
a doktori programokban is lehetséges fizika irányú spe
cializálódás. Természetesen a specializálódó hallgatók 
további fizika oktatásban részesülnek a magasabb évfo
lyamokon. A fizika oktatás mértéke nem azonos az or
szág különböző egyetemein, és a megcélzott szint is erő
sen függ a helyi adottságoktól. Egészben azonban a fizi
ka oktatási program terjedelme lényegesen kisebb, mint 
a nyugat-európai egyetemek nagyrészén.
• b) A nem-fizikus tanárképzés

A különböző természettudományi karokon és a ta
nárképző főiskolákon a nem-fizika tanárszakos hall
gatók fizika óraszáma rendkívül változó. A ráfordítás a 
legtöbb helyen kielégítőnek tűnik, de egyes szakokon 
egyáltalán nincs rendszeres fizika oktatás. Ez ellen
tétben áll a nemzetközi gyakorlattal. Számos külföldi

2 8 0 FIZIKAI SZEMLE 1 9 9 5 /8



1. táblázat

Kiegészítő fizika oktatás a hazai TT Karokon az alapképzésben*

Egyetem Matematikus Vegyész Biológus Geológus Geofizikus Meteorológus

3+0 4+0 2+0 2+2 4+1 3+1
5+0 2+1 4+1 4+2

ELTE 2+1 (4+1+5M4+2) 4+2
(2+0+5M4+2) 4+2

2+0 4+2
2+0

— 2+1 2+0 nincs ilyen nincs ilyen
JATE 2+3 2+0

2+0+4
szak szak

KLTE
- 2+0 választhatóan nincs ilyen nincs ilyen

2+0 szak szak

A táblázatban az óraszámok előadást, gyakorlatot jelentenek és féléves bontásban vannak feltüntetve.

példa utal arra, hogy a tanárszakosokat nem a korai 
specializációval, hanem a széles természettudományos 
alapok megszerzésével lehet a korszerű oktatásra felké
szíteni.
• c) A műszaki szakágak

Az elvi lehetőségek ellenére a műszaki tudományok
ban a fizika oktatás korántsem egységes (2., 3■ táblázat). 
Egyes egyetemeken vannak olyan karok (Budapesti Mű
szaki Egyetem Építészmérnöki Kar, Gépészmérnöki Kar), 
amelynek tanterveiben egyáltalán nem szerepel a fizika 
tárgy, noha a fizika egyes fejezeteit mint alkalmazott tu

dományszeletet a szak
tárgy részeként tanítják. 
Nyilvánvaló, hogy né
hány, közvetlenül a 
szaktárgy szolgálatába 
állított szemelvény-hal
maz nem helyettesítheti 
a fizikát mint sajátos 
célkitűzéssel és szerke
zettel rendelkező tudo
mányágat a Bevezetés
ben megfogalmazott és 
alig vitatható célkitűzé
sekkel.

A csoportba tartozó 
egyetemek különböző 
karain a fizika helye 

sem egységes. A kötelező fizikaoktatás jellemzően az 1. 
3., illetve a 2-4. szemeszterben van. Ez egyrészt meg
szabja a tárgy lehetőségeit elsősorban a felhasználható 
matematikai eszköztár vonatkozásában, másrészt megha
tározza elérhető céljait.

Azokon a karokon, ahol legalább egy szemeszterben 
folyik fizika oktatás, a tárgyprogram, a célkitűzés igazo
dik a szakmai környezethez. Ez megmutatkozik abban, 
hogy a fizika klasszikus fejezeteinek egyike-másika telje
sen hiányozhat, de például abban is, hogy hangsúly elto
lódások jellemzőek. Rendezőelv lehet az, hogy az adott

2. táblázat
A fizika oktatása a Miskolci Egyetemen

Félév
ivar / azaK

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bánya
mérnöki

Kar
Fizika I. 

2+2

Fizika II. 
2+2

Labor 4

Kohó
mérnöki

Kar

Fizika I. 
2+2

Fizika II. 
2+2

Labor 4

Gépész-
mérnöki

szak

Mechanika
alapjai,
hőtan
3+2

Elektro
dinamika,

optika
3+2

Labor 6

Atomfizika
2+1

Műszaki
lézerfizika

1+1*

Gépész-
mérnöki

Kar

Műszaki
informatikai

szak

Fizika I. 
3+1

Fizika II. 
3+1

Fizika III. 
3+1

Mérés és 
aut. üzem
mérnöki 

szak

Fizika
2+1 -

Gyárszerelő
üzem

mérnöki
szak

Fizika
2+1

Fizika
2+1

Bölcsészet
tudományi

Intézet

Fizika és a 
humán tu
dományok 

2+0*

Fizika és a 
humán tu
dományok 

2+0*

Kötelezően választható.
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3. táblázat
A fizika oktatása a Budapesti Műszaki Egyetemen 

-  Tanrend-keret -

Kar /  Szak
Félév

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Építész-
mérnöki

Építő-
mérnöki

Fizika
2+0'

Fizika
3+1

Gépész-
mérnöki

Közlekedés
mérnöki

Fejezetek (5) 
2+0"

Szubmodul 
Fejezetek (5) 

2+0"

Szubmodul 
Fejezetek (5) 

2+0*

Fejezetek (5) 
2+0’

Fejezetek (5) 
2+0’

Vegyész-
mérnöki

Fizika
2+0"

Fizika I. 
3+0

Labor 3

Fizika II. 
2+0

Szám. gy. 2

Transzport
folyamatok

2+0*

Fejezetek (5) 
2+0”

Villamos-
mérnöki

Villamos-
mérnöki

4+(2’*)
2+0"’ 4+(2") 4+(2")

Informatika 4+0 4+0

Kötelezően választható 
Fakultatív

fejezet oktatására azért kerüljön sor, mert azt a szaktárgy
ban nem tanulják, de az is, hogy oktatása éppen a szak
tárgy jobb megalapozása végett szükséges.
• d) Az orvostudományok

A magyar orvosegyetemek valamennyi (általános or
vosi, fogorvosi, gyógyszerészi) karán oktatnak fizikát/ 
biofizikát. Az oktatott tematikák nagy részben meg
egyeznek, ami az érintett biofizika tanszékek rend
szeres egyeztetése révén lehetséges. Az egyezéseken 
kívül természetesen minden tanszék ajánlatában megta
lálhatók bizonyos, rájuk jellemző speciális oktatási feje
zetek is. Az előadásokat és laboratóriumi gyakorlatokat 
a biofizikai intézetek tartják, ahol a többségben lévő 
fizikusok mellett évek -  évtizedek óta biofizikával fog
lalkozó orvosok, vegyészek, gyógyszerészek, biológu
sok is dolgoznak. Az oktatás a bevezetőben említette
ken túl a biofizika orvosi, gyógyszerészi aspektusai felé 
is orientál. Hozzásegíti a hallgatókat az „élő anyag” és- 
környezete kapcsolatának tanulmányozásához, vala
mint fizikai alapozást nyújt az orvos által alkalmazott 
diagnosztikai és terápiás eljárások megértéséhez és mű
ködtetéséhez.

A fentieket figyelembe véve az oktatásban az első két 
félévben előadás és laboratóriumi gyakorlat szerepel: 
37,5, illetve 30 óra elmélet, 2x37,5 óra a laboratóriumi 
gyakorlat. Több egyetemen hirdetnek meg felsőbb éve
sek számára kötelezően választható speciális előadáso
kat, például „Fotonika az orvostudományban”, „Diag
nosztika és terápiás eljárások fizikai alapjai” témákban. 
Az előadásokhoz, illetve laboratóriumi gyakorlatokhoz 
könyv, illetve jegyzet áll a hallgatók rendelkezésére.

A posztgraduális képzésben az orvosegyetemeken 
akkreditált doktori programok között is vannak olyanok, 
amelyek keretében fizika/biofizika alprogramok/kurzu- 
sok, illetve témák szerepelnek.
• e) Műszaki főiskolák

A magyarországi műszaki főiskolákon fizika oktatás 
csak a villamosmérnök (3. és 4. félév, heti 2+1 óra), az 
információtechnika (2. félév, heti három óra) és az újon
nan bevezetett műszaki menedzserképző szakon (2. fél
év, heti három óra) van. A többi szakon a néhány éve 
bevezetett tanterv-módosítások során megszüntették a 
fizikát.

Fizika oktatása a nyugat-európai egyetemeken
a) Európában természettudományt nemcsak tudo

mányegyetemeken, hanem műegyetemeken is oktatnak. 
Ezeknek programja lényegében a tudományegyetemeké
vel megegyező.

Fizika oktatás minden tudományterületen van, ré
szint az alapozó oktatásban (4. táblázat), részint maga
sabb évfolyamokon, a lehetséges választott szakosodási 
irányok részeként. Az alapoktatásban természettudomá
nyos szakokon a fizika általában a harmadik-negyedik 
féléven kerül sorra, általában félévenként heti 5-6 óra 
terjedelemben (5. táblázat). Egyes egyetemeken az ál
talános fizika tárgy mellett két féléven át még termodi
namikát is adnak elő vegyészeknek. Különlegesen ma
gas óraszámban tanulnak fizikát a mineralógusok, a 
geofizikusok, a meteorológusok, az anyagtudomány 
szakot végzők.
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4. táblázat
Fizika oktatás a nyugat-európai mérnöki alapképzésben (első 4 félév)'

Egyetem Gépész-
mérnök

Építő
mérnök

Vegyész-
mérnök

Elektro
mérnök

Kultúr- illetve 
Mérés-

Agrár, erdő 
élelmiszer-

technikus mérnök

ETH 4+2 5+0 4+1 4+2 5+1 3+1
Zürich 4+2+2 2+0 4+1 4+2 2+0+2 3+1

ETH 2+0
3+1 5+2 5+0 2+2

4+0
1+1

nincs ilyen
Bécs 4+0 4+2 3+0 szak

ETH 2+0 4+0 3+1 3+1 3+1 4+0
Darmstadt 2+0+3 3+1+3 3+1

0+0+3 3+1 2+0+2

Stuttgart 4+1+3
3+2 - 4+1+3

3+1
4+1+3
3+2+3

2+1+3
2+1+3

4+1+3
3+1

Karlsruhe 4+2
2+1

3+1+3
3+1

4+2+3
4+2

4+2
4+2 3+1+3

nincs ilyen 
szak

ETH 4+4 3+1 4+4+3 6+4+3 4+4+3 nincs ilyen
Aachen 4+4+1 3+1 4+4+3 6+4+3 4+4+3 szak

A táblázatban az óraszámok előadást, gyakorlatot jelentenek, és féléves bontásban vannak feltüntetve.

A matematikusok és az informatikusok fizika oktatása 
jóval helyfüggőbb, van ahol egyáltalán nem tanulnak, 
van ahol két féléven át heti hat órában.

A specializálódás során a legtöbb szakon lehet fizika 
túlsúlyú témakört választani, az ezt választó hallgatók ter
mészetesen a magasabb évfolyamokon is tanulnak fizikát.

A magyarországi oktatásban a fizika -  kivételektől elte
kintve -  kisebb súllyal szerepel, mint külföldön, és nálunk 
általában az első évben adják elő második év helyett. Fel

tűnően nagy az eltérés a 
biológusoknál, akik ná
lunk jóval kevesebb 
alapképzést kapnak.
• b) A nyugat-európai 

műegyetemeken a fizi
kát az általunk megvizs
gált helyeken mindenütt 
a fizikai intézetek dol
gozói adják elő, a fizikai 
intézetek a műegyete
mek legnagyobb intéze
tei. Az előadások itt is 
legtöbbször a második 
évben vannak. Az elekt
romérnökök két félév 
alatt átlagosan féléven
ként heti öt órát hallgat
nak, a méréstechniku
sok, a vegyészmérnö
kök ugyanennyit, a gé
pészmérnökök féléven
ként három-négy órát, 

az építőmérnökök általában 3-3 órát, de van ahol sem
mit, az agrármérnökök stb. általában félévenként 3-4 
órát. Sok területen van mérnököknél is a magasabb évfo
lyamokon fizika irányú szakosodás.

c) Az orvosok és gyógyszerészek mindenütt tanulnak 
fizikát, helyenként magasabb óraszámban, mint Magyar- 
országon. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az elért szint 
magasabb. A hazai hallgatók felkészültsége fizikában 
ugyanis egységesebb és magasabb, mint a külföldieké.

5. táblázat
Fizika oktatás a nyugat-európai nem-fizikus természettudományi alapképzésben'

Egyetem Matematikus Biológus Vegyész Geológus
Környezettudós,

illetve
anyagtudomány

ETH
Zürich

4+2
4+2
3+1

4+1
4+1

4+1
4+1

4+2
4+2
4+0

4+1
4+1

Stuttgart - 3+0
3+2

3+0
3+2
0+3

3+0
3+2
0+3

3+0
3+2
0+3

ETH
München -

4+2
3+2
0+4

4+1
4+1+4

4+0
4+0
0+6

nincs ilyen szak

Lausanne -
4+2
4+2

4+2
3+2
2+1
2+1

4+2+4
4+2+2 nincs ilyen szak

ETH
Darmstadt 5+0

2+0
2+0
0+3

3+1
3+1
0+4

3+1
3+1
0+3

3+1+3
3+1+3
3+1

Karlsruhe - 4+2+6
4+2+6

4+2+6
4+2+6

4+2+6
4+2+6 nincs ilyen szak

ETH
Aachen

4+4
4+4

4+4
4+4+3

4+4+3
4+4+3

4+4+3
4+4+3 nincs ilyen szak

A táblázatban az óraszámok előadást, gyakorlatot jelentenek, és féléves bontásban vannak feltüntetve.

Következtetések
1. Magyarország távla

ti terve az Európai Unió
hoz való csatlakozás. En
nek részeként el kell ér
ni, hogy a magyar diplo
mákat Nyugat-Európá- 
ban egyenértékűként is
merjék el. Nagy átlagban 
a magyarországi fizika 
oktatás megfelel a kül
földi követelmények
nek, de vannak feltűnő 
hiányosságok is (lásd 4., 
5. táblázatokat). Jellem
ző, hogy nem mindenütt 
egyezik meg a hazai 
egyetemeken tartott ma
gyar, illetve idegen nyel
vű térítéses oktatás tan
terve; az utóbbi az euró
pai követelményekhez 
jobban igazodik.

2. Az órákért való 
küzdelem (ami egyúttal 
egzisztenciális küzde-
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lem is) arra az eredményre vezetett, hogy a hazai termé
szettudományi karok nem-fizika szakjain alig oktatnak 
fizikát. Az indokolás részben az, hogy a szükséges fizikát 
az egyes szakokon a vegyész, biológus stb. oktatók saját 
maguk is meg tudják oldani. Hasonló éfveléssel csökken
tették le erősen egyes műszaki egyetemi és főiskolai 
karok a fizika óraszámát. Azonban a saját keretben okta
tott fizika egyrészt nagyon kevés, másrészt éppen a fizi
kai gondolkodás szellemét nem közvetíti.

3. A fizika óraszáma és programja a különböző, azo
nos diplomát kiadó egyetemeken eltérő, ezért a különbö
ző hazai diplomák nem teljesen egyenértékűek.

4. A jegyzetellátottságban nagy hiányosságok vannak, 
a jegyietek nem eléggé egységesek, számos kissé elavult, 
ezeket újra kellene írni.

5. Több egyetem szervez speciális fizika továbbkép
zést fizikát alkalmazó műszaki, illetve egészségügyi, vala
mint kiegészítő tudományokban (például környezettudo
mány) dolgozók számára. Ezt a formát célszerű lenne 
kiterjeszteni.

Javaslatok (Címzettek)

1. A Bizottság szükségesnek tartja megfogalmazni azt a 
követelményt, hogy ne képezzenek Magyarországon ter
mészettudományos vagy műszaki értelmiségit anélkül, 
hogy felsőfokú fizika oktatásban részesült volna. Ezt el
érendő célnak kell tekinteni. (MKM, egyetemek, főiskolák)

2. Javasoljuk, hogy minden természettudományos ta
nárszakon az alapozó képzésben rögzített kreditszámok- 
kal követeljék meg a nem fő szakként tanult természettu
dományi tárgyak hallgatását. (MKM Természettudományi 
Képesítési Bizottsága)

3. Törekednünk kell arra, hogy a nem főtárgyként sze
replő fizika tárgy oktatói ne szakadjanak el a fizikus tár
sadalomtól. Ez a veszély azokon az egyetemeken, főisko
lákon áll fenn, ahol kis fizika tanszékek végzik az okta
tást. A kapcsolatot biztosítani tudná, ha a fizika tárgyat az 
egyetemi, illetve a főiskolai fizikai vagy biofizikai intéze
tek gondoznák. (MKM, egyetemek, főiskolák)

4. A magyarországi műszaki és természettudományi ka
rokon kötelező valamilyen szabadon választott humán 
tárgy (filozófia, szociológia stb.) felvétele. Célszerű lenne a

humán és gazdasági-jogi felsőfokú oktatási intézmények
ben is bevezetni választott tárgyként fizikát. Ez különösen 
az általános világkép kialakítása, illetve az áltudományok 
elleni harc érdekében szükséges, (egyetemek, főiskolák)

5. A kapcsolattartást is szolgálná, ha a Társulat feltér
képezné és nyilvántartaná azokat a felsőoktatási intézmé
nyeket, amelyekben fizikát oktatnak. Célszerűnek látszik 
a fizikát nem főtárgyként felsőfokon oktatók fórumának 
létrehozása. (ELFT)

6. Törekedni kell a különböző egyetemeken és főisko
lákon azonos képesítést adó szakok egységesítésére a 
fizika oktatása szempontjából. A Társulat felajánlhatná 
segítségét az egységes tantervek kidolgozásához, (egye
temek, ELFT)

7. A jegyzethelyzet javítása céljából megfontolandónak 
tartjuk egy társulati, vagy az egyetemi fizikai intézetek 
megalakítandó konferenciája által koordinálandó Jegy
zetbizottság felállítását. Ez a fórum kérésre megvizsgálná 
és véleményezné a fizika jegyzeteket és azokat megfelelő 
színvonal esetén ajánlással látná el. Egységes jegyzetek 
kidolgozásánál is szerepet kaphatna, (egyetemek, főisko
lák, ELFT)

8. Alapvetően fontosnak tartjuk egy világszerte sike
resnek tekintett bevezető felsőfokú fizikakönyv lefordítá
sát magyarra. Mivel ezt a könyvet valamennyi természet- 
tudományos és műegyetemi hallgató használhatná, piaci 
szempontból is indokolható a kiadása. (MKM, Nemzeti 
Tankönyvkiadó)

Köszönetnyilvánítás
A tanulmányíró csoport jelentős támogatást kapott a Művelődési és 

Közoktatási Minisztériumtól, a Magyar Rektori Konferenciától és az 
Országos Akkreditációs Bizottságtól. Személyes köszönet illeti Groma 
Saroltoí (OAB), Varga Enikői (MKM), Debreceni Péten (MRK) és Szö- 
vényi Zsoltot (MKM).

Rövidítések listája
BME -  Budapesti Műszaki Egyetem 
ELTE -  Eötvös Loránd Tudományegyetem 
ELFT -  Eötvös Loránd Fizikai Társulat 
JATE -  József Attila Tudományegyetem 
KLTE -  Kossuth Lajos Tudományegyetem 
MKM -  Művelődési és Közoktatási Minisztérium 
OAB -  Országos Akkreditációs Bizottság 
SOTE -  Semmelweis Orvostudományi Egyetem

VÉLEMÉNYEK
„A fizika felsőfokú oktatása Magyarországon” című tanulmány III. részéhez

*
Hivatkozva az 1995. február 21-én kelt a „Fizika a magyar 

felsőoktatásban” című tanulmánnyal kapcsolatos levélre tájé
koztatásul közlöm, hogy azt véleményezésre a Kar Elméleti Vil
lamosságtan Tanszék professzorához, Fodor Györgyhöz küld
tem el, aki a mellékelten megküldött véleményt adta.

Az észrevételekkel magam is egyetértek.
Pap László dékán 

BME -  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

A munkabizottság véleményezésre elküldte a tanulmányt neves hazai 
és külföldön élő műszaki és természettudományi szakembereknek.

A „Fizika felsőfokú oktatása" című tanulmánnyal kapcsolat
ban véleményem a következő.

A tanulmány kétharmada (I. és II. rész) a fizikus és a fizikata
nár képzéssel foglalkozik, ezért bennünket csak áttételesen érint. 
A III. rész tárgyalja a fizika oktatását a nem-fizikus szakokon.

Véleményem szerint a tanulmány korrekt, józanul mérlegeli 
a helyzetet és a közeli perspektívát, kitér a távlatokra is.

A tanulmány I. részében kifejtettek közül a Javaslatok fejezet 
érdemel figyelmet. Itt is, majd a II. részben felvetődik az „alap
képzést követő közbenső bizonyítvány (BSc szint) kiadásának” 
javaslata, az egyetem és a megfelelő főiskolák első két évének
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közelítése, átjárhatóbbá tétele. Ez a gondolat a műszaki felső- 
oktatással kapcsolatban is rendszeresen felbukkan a nélkül, 
hogy érdemi döntés születne. Nem érzem feladatomnak, hogy 
ezzel kapcsolatban most bármilyen javaslatot tegyek, csak je
lezni kívántam, hogy ez a probléma másokat is foglalkoztat.

A tanulmány III. részében foglaltak alapján azt a következte
tést vonom le, hogy mind a villamosmérnöki, mind a műszaki 
informatika szakon a fizika oktatása kielégítő mértékűnek 
mondható akár a többi hazai műszaki szakkal, akár nemzetközi 
összehasonlításban. Nem szerepel a tanulmányban, de tudomá
som szerint karunk hallgatói részére egy jegyzet az 1. és 2. fél
évhez, egy másik jegyzet az 1. félévhez elkészült (a 2. félévhez 
készülőben van). A tanulmány III. részéhez megfogalmazott ja

vaslatok ránk eső részével kapcsolatban ennek következtében 
-  úgy vélem -  nincs tennivalónk. Megfontolandó még a 3- félév 
tananyagának jegyzettel történő lefedése. Ha biztosítható az 
anyagi fedezet, akkor egy nemzetközileg elismert könyv lefor
dítása (8. javaslat) üdvözölhető, de talán nem sürgető feladat.

Összegezve azt gondolom: a tanulmányból az a következte
tés vonható le, hogy a karunk által felügyelt két szakon a fizika 
oktatása szervezetileg jól megoldott, változtatásokra nincsen 
szükség. A szervezeti és a tartalmi kérdésekkel talán akkor lesz 
érdemes foglalkozni, amikor a középiskolai fizika oktatás körüli 
viták nyugvópontra jutnak.

Fodor György 
Elméleti Villamosságtan Tanszék

ESEMÉNYEK

ENSZ ÉGHAJLAT-VILÁGKONFERENCIA, BERLIN 1995
Az 1992-es Rio Konferencia Világklíma Egyezményét aláíró orszá

gok első utókonferenciáját Berlinben tartották március 28. és április 7. 
között. Több, mint 60 ország mintegy 1500 küldötte, számos „zöld” és 
„szürke” nem-kormányzati szervezet; a világsajtó minden területének 
képviseletében több, mint 1000 újságíró volt jelen; így ez volt eddig a 
legnagyobb ENSZ-konferencia, amelyet Németországban tartottak. Az 
elnöki tisztet A. Merkel, Németország környezetvédelmi, természetvé
delmi és nukleáris-biztonsági minisztere látta el, felszólalt a német kan
cellár, valamint több politikus és a kormányzati szervek, illetve nem 
kormányzati szervezetek sok magasrangú tisztségviselője is.

Ezen a „Klímaváltozási Egyezmény -  a Résztvevők Konferenciája” 
hivatalos elnevezésű összejövetelen a berlini Nemzetközi Kongresszusi 
Központban P. Silvannoinen, az Európai Nukleáris Társaság (European 
Nuclear Society, ENS) elnöke tartott sajtókonferenciát 1995. március 29- 
én, ahol felolvasta az ENS hivatalos nyilatkozatát. Ebben hangsúlyoz
zák, hogy milyen fontos szerepe van a világ C02 termelése csökkenté
sében az atomenergiának. Megállapítják például, hogy általánosan elfo
gadott az a felfogás, amely szerint a CÖ2 hozzájárul a Föld felmelegedé
séhez; ezért „a nemzetközi szervezetek és a nemzeti kormányok egyet
értenek abban, hogy a C02 kibocsátást csökkenteni kell". Összhang 
van azon a téren is, hogy Európában a mai és a jövőbeni elektromos 
energiatermelésben a nukleáris potenciál kihasználása segíti majd elő a 
C02 emisszió csökkentését.

A megújuló energiaforrások (így a napenergia is) és az atomerőmű
vek nem termelnek széndioxidot, de európai viszonyok között -  a vízi 
erőművek kivételével -  ezek sajnos csak néhány százalékát tehetik ki a 
jövőben is az elektromos energiatermelésnek. Az utóbbi 30 év folya
mán Nyugat-Európában a nukleáris erőművek mind technikai mind

A beszámolót a szerző adta lapunknak. Fordította Menczel György.

gazdasági tekintetben bebizonyították érettségüket, és az Európai Unió 
országaiban jelenleg az elektromos energia egyharmadát termelik.

Az EU-n belül, az elektromos szektorban a CÖ2 kibocsátás atom
energia nélkül mintegy kétharmadával volna nagyobb a mai tényleges 
értéknél -  egész Európa tekintetében viszont, ha számításba vesszük 
Oroszországot és a többi Kelet-Európai országot is, egyharmaddal vol
na magasabb. A jelenleg üzemben lévő atomerőművek tehát Európá
ban 800 millió tonnával csökkentik a kibocsátott C02 mennyiségét.

Az elektromos szektor széndioxid-kibocsátása Európában 
(évente, millió tonnában) egész Európára

1993 jelenleg 2100
1993 atomenergia nélkül 2900
2010 tervek atomenergiával 3000
2010 atomenergia nélkül 3800
2020 tervek atomenergiával 3300
2020 atomenergia nélkül 4200
2020 atomerőmű-kapacitás megkétszerezésével 800

Abban az esetben, ha 2020-ra Európában kiiktatnák az atomenergiát 
-  és sokan ezt szeretnék -  akkor a szén- és gáztüzelésű erőművek szá
mát igen nagy mértékben kellene megnövelni. Ennek az lenne a követ
kezménye, hogy a teljes európai elektromos szektorban a C02 kibocsá
tás 2020-ra a jelenlegi 2100 millió tonnáról kétszeresére, 4200 millió 
tonnára nőne. Ha viszont a nukleáris kapacitást kétszereznék meg a 
következő 25 év folyamán, akkor 2020-ban az európai elektromos 
szektorban a CÖ2 kibocsátás a jelenleginek csak a 38 %-a lenne, azaz 
2100 millió tonna helyett csak 800 millió tonna. Franciaország már be
bizonyította, hogy ez a célkitűzés teljesíthető.

BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA
Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) Sepsiszentgyörgyön szervezett rendezvénye

Ismeretes, hogy 1991. óta Székelyföld legszebb tájain gyűlnek össze 
az egész Kárpát medence reál tantárgyakkal foglalkozó tanárai és tanu
lói. A pedagógusok a sepsiszentgyörgyi akadémia munkájában vesznek 
részt, a tanulók pedig a festői szépségű Komandón a számukra rende
zett szakmai táborokban gyarapítják tudásukat. Mindkét rendezvény 
egy hétig tartott és kiváló lehetőséget nyújtott a résztvevő országok

Az elmúlt esztendőben két szomszédos országban, Romániában és Szlovákiában rende
zett konferencián, illetve ankéton jelentek meg hazai tanár kollégák. Az ELFT képviseleté
ben A/agy Márton, a Társulat alelnöke vett részt ezeken. Most az ő beszámolóit közöljük.

oktatói számára a szakmai ismeretek bővítésén túl oktatók és diákok 
barátkozására. A szervezők mindent megtettek azért, hogy a résztvevők 
jól érezzék magukat és szakmai ismereteiket bővítsék.

A programban -  a szakmai előadásokon kívül -  most is szerepelt 
több múzeumlátogatás és a Székelyföldet bemutató egész napos ki
rándulás.

A külföldi vendégek számára a lenyűgöző szépségű és vadregényes 
Fogarasi havasokba szervezett túra egész életre kiható élményt jelen
tett. Erdélyi barátaink kiváló szervezésükkel és figyelmességükkel kö
vetendő példát nyújtottak mindannyiunknak.
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Az 1994. évi Bolyai Nyári Akadémia részletes programja

1994. július 17.
Megnyitó beszédek: Sepsiszentgyörgy, PedagógusokHáza
-  Rákosi Zoltán, megyei főtanfelügyelő (EMT megyei elnök)
-  Pál Ferenc, Mikes Kelemen Líceum igazgatója (RMPSZ megyei elnök)
-  Bárányt Károly, főosztályvezető Budapest: Nyitott és eldöntetlen

kérdések a magyar közoktatásban

1994. július 18-24. között előadások négy területről:
MATEMATIKA

Hortobágyi István-EVTE, Budapest: Geometriai szélsőérték problémák 
Balázs Márton -  BBTE, Kolozsvár: Az exponenciális és logaritmus 

függvényekről
Hortobágyi István -  ELTE, Budapest: A sík legsűrűbb körkitöltése 
Balázs Márton -  BBTE, Kolozsvár: Folytonos függvények integrálható

sága az egyenletes folytonosság fogalma felhasználása nélkül 
Hortobágyi István -  ELTE, Budapest: Szerkesztési és bizonyítási felada

tok a transzformáció csoportok tulajdonságai alapján 
Bege Antal -  Kolozsvár: Számelméleti függvények 
Dezső Gábor- ME, Kolozsvár: Egy feladat -  több megoldás 
Czách László -  ELTE, Budapest: Példák és ellenpéldák az analízisből 
Kása Zoltán -  BBTE, Kolozsvár: Matematika laboratórium 
Hortobágyi István -  ELTE, Budapest: Helly tétele és alkalmazásai 
Hortobágyi István -  ELTE, Budapest: Kombinatorikus geometriai prob

lémák
INFORMATIKA

Székely Tibor -  Kolozsvár: A számítástechnika története. Az IBM PC 
hardver felépítése lés környezete 

Dézsi Ida -  Kolozsvár: IBM PC operációs rendszerek 
Bölőni László -  Kolozsvár: Adatbáziskezelő programok 
Kása Zoltán -  BBTE, Kolozsvár: Szövegszerkesztő programok 
Schneider Ferenc -  Kolozsvár: Alternatív tagozatos informatika oktatás 

FAMULUS oktatóprogramok
Henning László -  Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy: Háló

zatok 
FIZIKA

Baranyi Károly -  főosztályvezető, Budapest: A fizikai törvények és 
fogalmak hierarchiája -  pedagógiai megközelítés 

Baranyi Károly- főosztályvezető, Budapest: A fizika az energia oldalá
ról nézve -  pedagógiai megközelítés 

Náda Árpád-BBTE, Kolozsvár: Szilárd testek fázisalakulásai 
Toró T ibor-Temesvár: Bolyai és Temesvár
Hollndonner lászló -  Sopron: Vezetékek különböző frekvenciákra 
Török Miklós—JATE, Szeged: Műveleti erősítők 
Hilbert Margit—JATE, Szeged: Diffrakciós jelenségek 
Kovács Zoltán -  BBTE Kolozsvár: Szilárdtest lézerek 
Darabont Sándor- Kolozsvár: Kristálynövesztés, egykristályok 
Márki-Zay János -  Hódmezővásárhely: Emlékezés Bay Zoltánra 
Halász Tibor-JÁTE, Szeged: A forgatónyomaték dinamikai bevezetése 
Plósz Katalin -  Budapest: A tanulók felkészítése az ATOMKI pályázatra 
Puskás Ferenc -  BBTE, Kolozsvár: A szilárd testek áramvezetésének 

sávelméleti magyarázata
Gábos Zoltán -  BBTE, Kolozsvár: Újdonságok az elemi részek fizi

kájában
Zsúdel László -  FF, Miskolc: Videofelvételek felhasználása a fizika taní

tásában
Nagy Márton -  Sopron: Tanulmányi versenyek 
Rósa G éza- Paks: A korszerű sugárvédelem 

KÉMIA
Fodor Alpár -  BBTE, Kolozsvár: Plazmasugár források és analitikai al

kalmazásai
Török Istvánná -  Szolnok: A kémiaoktatás segédanyagai és eszközei 
Kékedy Nagy László -  Kolozsvár: Az atomspektroszkópia analitikai al

kalmazása
Zsakó János- BBTE, Kolozsvár: Molekulák és kristályos anyagok 
Máthé Enikő -  BI, Kolozsvár: A kémiai tanulmányi versenyek 
Vargha Jenő -  BBTE, Kolozsvár: A szubsztituensek irányító hatása 
Mihálycsa Szilveszter -  Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy: Az 

élet termodinamikája
Zsakó János -  BBTE, Kolozsvár: Molekulák és kristályos anyagok (II) 
Mihálycsa Szilveszter -  Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy: Az 

öröklődés kémiája
Máthé Enikő -  MIL, Kolozsvár: A környezeti nevelés a középiskolá

ban (II)

Hogyan tovább? Bolyai Nyári Akadémia
Keresztély Irma'

Nyári Egyetem -  így neveztük el az 1991 júliusában Kovásznán meg
rendezett tanári találkozót melynek szervezője és kivitelezője az Erdélyi 
Magyar Műszaki Tudományos Társaság sepsiszentgyörgyi fiókszeivezete 
volt, házigazdája pedig a kovásznai Líceum vezetősége. E rendezvény 
elindítója volt egy olyan folyamatnak, amely a régi pedagógusi tovább
képzőket helyettesíti, de amely azoknál sikeresebb és eredményesebb.

A már köztudatba bekerült nyári tanfolyamok negyedik találkozóját 
tartottuk meg 1994 júliusában, amely 1993. óta a „Bolyai Nyári Akadé
mia” nevet viseli. A kezdeti szervezési nehézségek nem riasztották el a 
résztvevőket. Az 1993-as év változást hozott úgy a feltételek mint a 
részvétel szempontjából. A helyszín már a sepsiszentgyörgyi Mikes Ke
lemen Líceum, amely helyet adott a matematika, informatika, fizika és 
kémia szakosztályoknak. A továbbképző részévé vált a Romániai Ma
gyar Pedagógus Szövetség (RMPSz) által szervezett Bolyai Nyári Akadé
miának, amely más tantárgyak oktatóira is kiterjedt.

Legfőbb támogatóink az MKM Etnikai és Nemzeti Kisebbségi Főosz
tály. Az immár hagyományossá vált támogatóink járultak hozzá a szín
vonalas szakmai programok biztosításához. Szervezési nehézségink 
voltak a matematika, informatika, fizika és kémia szakosztályokon, 
amelyekhez hozzájárultak az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos 
Társaság (EMT) mint társszervező vezető testületnél bekövetkezett sze
mélyi változások (az utolsó pillanatig sok volt a kérdőjel a tanfolyamok 
programjait illetően).

Összesen 837 hallgató és 144 előadó, azaz 981 résztvevője volt az 
1994-es Bolyai Nyári Akadémiának. Telt ház volt a fizika tanfolyamokon 
-  48 hallgató, valamint 6 belföldi és 12 külföldi előadó biztosította a tan
folyam magas szakmai színvonalát. Elmondhatjuk, hogy már-már rangot 
jelent egy előadó számára a Bolyai Nyári Akadémiára való meghívás.

Eredménynek könyveljük el a román Tanügyminisztérium viszonyu
lását a Bolyai Nyári Akadémia iránt. Elismerték tanfolyamainkat, mint 
alternatív pedagógus továbbképzést.

A továbbképző tanfolyammal kapcsolatosan az előző években és az 
idén is a hallgatók részéről felvetődött két kérdés -  miért ugyanazon 
személyeket hívunk meg évek óta külföldi előadóként, illetve miért nem 
helyezzük át a fizika szakosztályt évenként más-más erdélyi városba. Az 
első kérdéssel kapcsolatosan leszögezem, hogy a négy évi nyitottsági 
lehetőség ideje alatt megismert előadókat hívtuk meg Sepsiszentgyörgy- 
re. Hogy az a néhány önzetlen, a szeivezésben teljes odaadással bekap
csolódó tanár ismeretségi köreiből csak ennyi és ezen előadók kerültek 
ki ez talán a mi mulasztásunk is. De újítani szeretnénk olyen irányban is, 
hogy a tanfolyam valóban továbbképző szerepet töltsön be és ne isme
retterjesztő jelleget nyerjen. Elfogadunk szaktekintélyek részéről javasla
tokat az előadó személyére, illetve a témakörökre, amely keretében újat 
szeretne nyújtani magyarul oktató erdélyi fizika tanároknak.

A továbbképző akkor lenne igazán hatékony, ha 2-3 évre kidolgo
zott és lerögzített témakörökben gondolkoznánk. A helyszínt illetően 
válaszunk az, hogy ez csak rajtunk múlik. Ha Erdély bármely városában 
lelkes igazgatók elvállalják a házigazda szerepét és az ezzel járó óriási 
munkát akkor a továbbképző tanfolyamok más helységekben is meg
szervezhetők.

Túl az ismeretek és tapasztalatok átadásán, a rendezvény a szom
szédos régiókban magyarul oktató pedagógusoknak találkozási és ba
rátságkötési lehetőségeket biztosít.

Felvetődik a kérdés: Hogyan tovább? Ha a 4 évi rendezvénysoroza
ton résztvevő hallgatók véleményeiből indulunk ki nyugodt lelkiisme
rettel kijelenthetjük, hogy igenis nagy szükség van ezekre a tanfolya
mokra. Egyrészt az előadásokon és műhelygyakorlatokon szerzett új 
információk, másrészt az oktatásban elengedhetetlenül szükséges mód
szertani eljárások megismerése és a módszerek modernizálódási folya
mata miatt. A tanfolyamok sok tanárt hozzásegítenek az eddig begyö
kerezett oktatási szemléletük megváltoztatásához. Nemcsak arra ka
punk választ, hogy mit tanítsunk, hanem arra is hogyan. Tudatosult 
bennünk, hogy munkánknak nem az ismeretek egyszerű közlésére kell 
szorítkoznia, hanem elsősorban középiskolás műveltség, érettség, gon
dolkodásmód kialakítását kell céloznia.

A folytonosság biztosítása végett, valamint a zökkenőmentes szerve
zés érdekében javasoljuk az RMPSz és EMT szorosabb együttműködését 
a Nyári Bolyai Akadémia szervezése terén. Reméljük, hogy az anyaor
szág továbbra is támogatja ezen rendezvények megszervezését.

Megyei fizika szakfelügyelő, Sepsiszentgyörgy, a Nyári Akadémia egyik szervezője.
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SZLOVÁKIAI FIZIKATANÁROK ELSŐ KONFERENCIÁJA

A soproni és pozsonyi fizikatanárok közti barátság és együttműködés 
negyedszázada alakult ki. Kölcsönösen meghívtuk egymást konferenci
ákra, tanulmányi versenyekre és tapasztalatcserés utakra. A kapcsolat 
legértékesebb és leglényegesebb részének a 25 éve elkezdett és napjain
kig is kiválóan működő, illetve folyó Sopron-Pozsony városok közti fizi
kaversenyt tartjuk. A verseny 5 éve felvette Vermes Miklós nevét és kibő
vült a környező országokra is, így jelenleg a szlovákokon és hazaiakon 
kívül Ausztriából, Romániából, Jugoszláviából és Ukrajnából is jönnek ta
nulók versenyünkre. Sopronban és Pozsonyban ünnepség keretében 
emlékeztünk meg a példaértékű 25 éves baráti és jószomszédi viszony 
egykori létrehozóiról és ápolóiról. Sopronban a Vermes Miklós Emlék- 
verseny ünnepélyes eredményhirdetésekor nyílott erre lehetőség. Rósa 
Géza, az ELFT főütkára meleg hangon méltatta ezen kapcsolat jelentősé
gét és átnyújtotta a Társulat köszönő és elismerő oklevelét Gollnhoffer 
Sándor, Hollósy Elek, légrádi Imre és Nagy Márton tanároknak, a verse
nyek hazai elindítóinak. A pozsonyi ünnepség megtartására kiváló alka
lom kínálkozott a már független Szlovákiában rendezett első országos fi
zikatanári ankéton, melyen a meghívott soproniak is resztvettek.

Az üdvözletek elhangzása után Nagy Márton, az ELFT alelnöke emlé
kezett meg a negyedszázados barátságról és együttműködésről, a kap
csolatot kiépítő szlovákiai kollégákról. Szólt a Soproni Berzsenyi Dániel 
Evangélikus Líceumról is, innan indult az együttműködés gondolata. A lí
ceumnak az évszázadok alatt igen sok olyan szlovák tanítványa volt 
akikből híres tudósok, művészek és közéleti személyek lettek. Az együtt
működést kezdeményező szlovák és magyar tanárok tudták, hogy nagy 
eredményt csakis közösen, szomszédainkkal összefogva lehet elérni. Hit
tel valljuk, hogy ez a 25 éve közösen elkezdett és azóta folytatott mun
kánk jó, hiszen ez Albert Schweitzer, Madame Curie és Röntgen interna
cionalizmusa (az utóbbi például azért nem szabadalmaztatta a találmá
nyát, hogy az egész világ szegényei számára elérhető legyen).

Önmagunknak és utódainknak tartozunk azzal, hogy a hittel, szere
tettel és becsületesen elkezdett baráti együttműködésünket tovább foly
tassuk, mert ezen az úton előrejutni csakis így lehet.

Az ELFT köszönő oklevelet nyújtott át Albert Hlavac, Veronika Cér
na, Katerina Dvorszky, Emma Sctoze/nek. A kitüntetettek ajándékba 
kapták a Paksi Atomerőmű díszes albumát is.

A házigazdák nevében Péter Lukács professzor, a szlovákiai Mate
matikai és Fizikai Társulat elnöke beszédében hangsúlyozta, hogy ők is 
nagyra értékelik a soproni és más magyarországi testvérszervezetekkel 
kialakított baráti viszonyt, ez mindkét fél számára hasznos. Úgy vélte, 
hogy történelmünk során talán soha nem volt ennyire szükség egymás 
megértésére, elismerésére és a közös munkára!

Victor Besac professzor a Szlovák Matematikai és Fizikai Társulat 
oklevelével, Péter Lukács elnök pedig a Szlovák Tudományos Akadé
mia plakettjével tüntette ki Nagy Márton alelnököt a két nép barátságát 
és műszaki fejlődését elősegítő fizikaversenyek és konferenciák szerve
zéséért valamint a testvéri kapcsolat ápolásáért.

A konferencia nagy gonddal összeállított programja a különböző 
szinteken fizikát oktató tanárokat különösen érdeklő témákat foglalta 
össze. A fórumon felvetett problémák is hasonlóak a mienkhez: a meg
növekedett tananyagot egyre csökkenő óraszámban kell tanítani; szem
léltető- és kísérleti eszközre pénz nincs. Kizárólag a fizikatanárok szak
maszeretete és elhivatottsága segíthet és eddig segített is! Úgy vélem, 
hogy ismerve napjaink ellentmondásos viszonyait szerte Európában mi 
fizikusok jó példát mutatunk: szomszédainkkal lehet és kell is jó vi
szonyban élni!

Nagy Márton 
az ELFT alelnöke, 

a Soproni Berzsenyi Dániel 
Evangélikus Gimnázium tanára

KÖNYVESPOLC

PLANET IN OUR HANDS -  ATOMS IN OUR HANDS
Eötvös Társulat és IUPAP, szerkesztette: Marx György, Budapest, 1995. 368 és 192 oldal, 800 Ft + 800 Ft.

A magyar fizika bensőséges kapcsolata a fizika-oktatással és annak 
nemzetközi szervezeteivel közismert, Eötvös Lorándig nyúlik vissza, aki 
épp 100 évvel ezelőtt hívta össze az első fizikatanári ankétot. Ezt jelzi -  
többek között -  egy sor e tárgykörben hazánkban tartott különböző 
nemzetközi konferencia. Ezek közül a legutolsó az 1994. auguszais 22- 
től 27-ig Egerben megrendezett „International Conference on Science 
Education: RIO FOLLOWUP”. E konferencia anyaga jelent meg a fenti 
két, külön címet viselő kötetben. A közölt összesen hatvan előadás igen 
változatos tematikájú, de a konferencia természetének megfelelően 
mindegyikük kapcsolatos a környezetkutatással, környezetvédelemmel 
környezeti neveléssel, legtöbbjük azonban mindegyikkel.

Az első kötetben („Planet in our Hands”) Sakae Shimizu előadása 
filozofikus hangvételű („Az emberek és a természet”) hitet téve amel
lett, hogy elkerülhetetlenül új civilizációt és kultúrát kell létrehoznunk a 
Földön. Ehhez a nyugati és keleti kultúra összeépülésére van szükség. 
További cikkek a természettudományi oktatás problémáiról és jövőjéről 
gondolkoznak (például A. Hobson). D. Gewentera fizika szépségéről, a 
kísérletezés öröméről szól. Ebben a részben többször hivatkoznak a 
magyar fizikusokra is (például Marx Györgyre).

A kötet nagy része a földi légkör fizikájával, az éghajlat sorsával és a 
vele kapcsolatos nevelési feladatokkal foglalkozik. Találunk itt dolgo
zatokat az ózonlyukról, a Napról és a napenergia felhasználásáról, a 
melegház-hatásról és arról a felmérésről, hogy a tanulók és tanárok 
mennyire vannak tudatában a környezeti problémáknak. Nem egy cik
ket találunk, amelyik a tárgykörre vonatkozó tanulói kísérleteket ismer
tet (E. Even, Hobinka Ildikó és Riedel Miklós).

A kötet Göncz Árpád, illetve /  Nilsson (az IUPAP megválasztott 
elnöke) üdvözlő soraival kezdődik és a világ tudósainak az emberiség
hez való figyelmeztetésével zárul, amelyet jóval több, mint másfél ezer

neves tudós, köztük 104 Nobel-díjas írt alá. Ez utóbbi a következő 
mondatokkal indul: „Az emberek és a természeti világ ma összeütközés
ben vannak. A z emberi tevékenység durva és gyakran irreverzibilis 
kárt okoz a környezetben és a fontos energia- és nyersanyag-források
ban. Ha ezen nem változtatunk, a jelenlegi gyakorlat komolyan veszé
lyezteti azt a jövőt, amelyet az emberi társadalomnak, a növény- és 
állatvilágnak kívánunk, és úgy megváltoztathatja az élővilágot, hogy 
az mai formájában nem maradhat fenn. Sürgős, alapvető változások
ra van szükség, ha el akarjuk kerülni azokat az összeütközéseket, 
amelyeket jelenlegi gyakorlatunk kivált. ’’

A második kötet („Atoms in our Hands"), ismét Sakae Shimizu gon
dolataival kezdődik: „Proposal for tire Earth Ethics”. Gondolatai felidé
zik az 50 esztendeje robbant hirosimai bombát, a szerző személyes em
lékeit és a nukleáris fegyverkezési versenyt. Több további cikk foglal
kozik a Japánban ledobott nukleáris bombák és a későbbi bombakísér
letek hatásaival, illetve ezek megfigyelésével, valamint a nemzetközi 
Cserhobil-vizsgálat eredményeivel. Más dolgozatok a nukleáris energia 
békés felhasználását, kockázatait, más energiaforrások okozta kockáza
tokkal való összehasonlítását tárgyalják, rámutatva az előbbi ilyen értel
mű kétségtelen előnyeire is. Több cikk a természetes radon hátteret, 
változásait és mérését mutatja be. Itt sem hiányoznak az iskolai kísérle
tek (D. Sedin) és a diákok fenti kérdésekkel kapcsolatos magatartásá
nak felmérése sem (E. Strugala). Ebben a kötetben is több magyar 
szerző szerepel különböző tanulmányokkal.

A konferencia több, mint 130 résztvevője mintegy 30 országból 
gyűlt össze. Külön örömmel kell megemlítenünk, hogy az 1994. au
gusztus végén tartott konferencia anyaga már 1995 januárjában megje
lent, és a Társulatban kapható.

Berényi Dénes, ATOMK1
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Jo h n  D. Barrow : A VILÁGEGYETEM EREDETE
Világ Egyetem sorozat 1. kötete
Kulturtrade (1027 Bp., Margit körút 64b) 1995,162 oldal, 450 Ft

„Régi korok teremtéstörténeteiben őseink kitűzték saját helyüket a 
teremtés rendjében, ezáltal mintegy saját képükre formálták a világot, 
így szabadultak meg az ismeretlen és megismerhetetlen, nyomasztó 
fogalmától. A modern tudománynak ennél sokkal többre kell töreked
nie. Többet kell elárulnia a világról, mint amennyi ismeretet az elmélet 
felállításakor felhasználtunk. Ugyanakkor elég átfogónak kell lennie 
ahhoz, hogy segítségével előrejelzéseket tudjunk tenni, amelyekkel az 
elméletet ellenőrizhetjük" -  írta John Barrow angol professzor a kiváló 
kozmológus. Kellemes méretű, könnyen kézbefogható, egy hétvégén 
kiolvasható könyve azt a feladatot vállalja el, hogy a századvég művelt 
emberének bemutassa: miként lett a kozmológia a 20. század során 
mítoszból természettudomány.

A világ teremtése napjainkban biztos best-seller téma. Öt- vagy tíz
dimenziós térben computerháton kalandozó teoretikusok, gyorsítóépí
tő mérnökök egyaránt azzal kívánják ténykedésük költségeit elfogadtat
ni a társadalommal, hogy azzal érvelnek: munkájuk nyomán föltárulhat 
az Univerzum létének első három perce vagy akár első milliomod má
sodperce. Az átmeneti romlásból újra erőre kapó hazai természettudo
mányos könyvkiadás is jó érzékkel kínálja ezt az intellektuális izgalmú 
témát. Stílszerű indítás Világ Egyetem sorozat élén. Both Előd fordítása, 
Dávid Gyula jegyzetei a magyar kiadást a világ 25 más országában 
megjelent változat egyenrangú társává teszik.

A modern kozmológia nehezen vívta ki a természettudomány rang
ját. A recenzens még emlékszik a századközép tekintélyes empirista 
professzorainak óvatos fenntartásaira. De Fridman elméleti felismeré
sét követte a galaxisok távolodásának empirikus fölismerése a Wilson- 
hegyi teleszkóppal. A forró Univerzum Alpher-Bethe-Gamow által 
fölállított modelljét megerősítette a mikrohullámú háttérsugárzás észle
lése a Bell Laboratóriumban. David Schramm az első három neutron

dús percben kialakult könnyű atommagok gyakoriságából elméletileg 
következtetett arra, hogy háromfajta neutrínónak kell léteznie, amit 
később látványosan verifikáltak a CERN gyorsítóinál. A mai nagy gala
xishalmazok méreteiből azt olvastuk ki, hogy a Mindenség legelső hal
mozódását kis tömeggel rendelkező neutrínók hozhatták létre, amit lát
ványosan alátámasztott a NASA kozmikus mikrohullámokat megfigyelő 
égi obszervatóriuma. Mindez méltó önbizalmat adott a fizikusoknak, 
hogy a világ eredetét tudományos kérdésnek tekintsék.

John Barrow mindezt futtában áttekinti könyve első harmadában, 
de mint merész teoretikus, messzebb merészkedik a Teremtés pillanatá
nak megközelítésében: az első 1(T35 másodpercet, sőt az első ÍCT48 má
sodpercet próbálja kikémlelni. Sajnos, az első 10~6 másodpercre vonat
kozóan empirikusan megerősített következtetéseket nem aknázza ki 
elég mélyen ahhoz, hogy az olvasót fizikusi gondolkodásra vezesse, 
hogy a kritikus olvasó számára hitelt adjon az empirikusan (csillagásza
ti megfigyelések vagy laboratóriumi kísérletek számára) ma még hozzá
férhetetlen spekulációknak. Például a nukleon-kvark fázisátmenet vagy 
a fölfúvódó világegyetem már az empirikus kontroll közelébe került. E 
témák több fizikusi gondosságot érdemeltek volna, mint az empíriától 
ma még távolabb álló kvantumgravitáció és a kezdeti szingularitás elsi
mítására irányuló spekulációk. (Ha valakit mégis az utóbbi spekulatív 
témák érdekelnek, Hawking és Penrose -  magyarul is kapható -  köny
vei autentikusabb források.) Végülis ez a könyv kissé túl elméletire 
sikerült. Kár.

Dávid Gyula a téma kiváló pedagógusi érzékkel rendelkező ismerő
je. Jegyzetei, magyarul hozzáférhető irodalmi utalásai sokat segítettek 
abban, hogy a könyv érthetősége és hitelessége növekedjék. Érdemes 
várni a történet folytatását: a Világ Egyetem Sorozat következő köteteit.

(M.Gy.)

Paul D avies: AZ UTOLSÓ HÁROM PERC
Világ Egyetem sorozat 2. kötete
Kulturtrade, (1027 Bp., Margit körút 64b) 1995,180 oldal, 450 Ft

Paul Davies ausztrál professzor az igényes fizikai ismeretterjesztés 
díjakkal koronázott fejedelme. Könyvei mindig a legaktuálisabb kutatás 
intellektuális üzenetét tolmácsolják a kor eszméi iránt érdeklődő olva
sóknak. Most végre magyarul szól hozzánk. És mi volna ezen az évszá
zad- és évezred-végen izgatóbb téma, mint az idők végezete?

Lenni vagy nem lenni? Mívégre építjük a tudást és művészetet? Mi az 
emberiségnek és univerzumnak végzete, mi felé sodródik? Paul Davies- 
nek sikerül bebizonyítani, hogy ezek érdekes kérdések, érdemes fölvet
ni őket, érdemes tudományos módszerekkel kutatni a választ. Mint Da
vies mondja: -  „A Halál talán a Teremtés ára."

Mai világunk -  szerencsénkre -  nincs termodinamikai egyensúly
ban, de afelé tart. Ez egyértelműen bizonyítja, hogy az Univerzum nem 
létezhet végtelen idők óta. A kötet elején az Univerzum eredetének 
fizikailag is igényes, tényekkel és következtetésekkel érvelő bemutatását 
kapjuk. így jutunk el a máig: a nem csupán múltat, de jövőt is fürkésző 
emberig. Manapság ugyan szertelenül fogyasztjuk bolygónk fosszilis 
tüzelőkészletét, de az Univerzumnak még nagy tartalékai vannak sza
badenergiából. Meddig tart ki a csillagok energiakészlete (értsd: a nuk
leáris energia)? Vajon megtanuljuk-e kiaknázni a gravitáció (elvileg még 
nukleárist is túlszárnyaló) lehetőségeit? Meddig hosszabbíthatja meg 
létét az emberi kultúra, amelynek információ teremtéséért, gyűjtéséért 
és továbbadásáért szabadenergiával kell fizetnie?

Hosszú jövő sejlik föl, akár 10’°° esztendő -  akár az örökkévalóság. 
Csak ezután olvad szét a világ egy mind ritkulóbb sugárzás-óceánban, 
amelyben már nincs több fölélhető szabadenergia. És van-e józan kü
lönbség ÍO100 év és a végtelen között? Ha hiszünk a tudományban és 
használjuk azt, nincs okunk pesszimizmusra.

De a hőhalál (ugyan rövidebb időskálán) Helmholtz, Clausius, Kelvin, 
Eddington írásaiban is fölsejlett. Márpedig a modern tudomány az anyag

sokkal nagyobb gazdagságát tárta föl, mint a klasszikus fizika-kémia-bio- 
lógia, Paul Davies is a tudományos lehetőségek szélesebb spektrumát festi 
elénk. Ha gravitáció dominál a mozgási energia fölött, az Univerzum ma 
tapasztalt szétszóródása egyszer megáll, majd minden egymásba hull. 
Szétpukkant fekete lyukakból indultunk, hogy újra fekete lyuk nyeljen el 
mindent. Véges ugyan az időskála, de korlátlan az utolsó Három Percben 
megnyíló szabadenergia mennyisége. Lesz-e értelem -  szénvegyületekre 
vagy szilíciumkristályokra alapozva -  mely élni tud vele?

A végső következtetés: Univerzumunk meglepően barátságos az  
értelem kibontakozása számára. Vajon miért adatott mindehhez elég 
bő tér, elég hosszú időskála, elég sok tömörülő anyag, a szabadenergia 
elegendő gazdagsága?

Nem lettünk ismét túl asztropocentrikusak, mint voltunk ezer esz
tendeje? Értelmet akart szülni a Mindenség? Vagy csupán kísérletezget 
az anyag, gyártja egymás mellett vagy egymás után az újabb és újabb 
univerzumokat, hogy azután egyesekben -  csak úgy véleüenül -  meg
szülessen és otthonra leljen a csodálkozó ember. Hogy kérdezze: céltu
datos volt-e megteremtődése, vagy csak egy alternatíva a Teremtés 
vegykonyhájában folyó kísérletek során? Áhítatot kelt, hogy mindez 
nem csak hit és fantasztikum lehetősége, hanem tudományosan föltett 
kérdés, melyre érdemes kutatni a választ.

Pár év múlva véget ér ez az évezred, de nem a tudományos kutatás. 
A könyv elolvasása meggyőzheti a fiatalokat, hogy ma is érdemes fizi
kusi pályát választaniok.

Paul Davies nem fantaszta. A fordító Both Előd és a kommentáló 
Dávid Gyula megbízható tolmács. Várjuk a Világ Egyetem Sorozat to
vábbi köteteit fajok és az emberiség evolúciójáról, az emberi agy és a 
számítógép születéséről, a mesterséges intelligenciáról.

(M.Gy.)
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FIZIKUSNAPTÁR

Az Eötvös Társulat Közgyűlése 1995- szeptember 25.

A Társulat Tanácsa 1995. június 12. ülésén fontos hivatalos megbíza
tása miatt leköszönő Rósa Géza főtitkár helyett, titkos szavazással Nagy 
Márton alelnököt, a soproni Berzsenyi Dániel Gimnázium tanárát kérte 
fel főtitkárnak. A Tanács megköszönte Rósa Géza áldozatos főtitkári 
munkáját, kérve, hogy továbbra is vegyen részt a társulati munkában.

A Tanács határozata értelmében az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 
1995, szeptember 25-én, hétfőn 13.30-kor tartja közgyűlését a VIII. Pus
kin utca 5-7. Eötvös-féle nagy előadóteremben.

Az előzetes napirend: új tiszteleti tagok választása, az alapszabály 
módosítása, egyebek.

CSILLAGHALMAZOKTÓL FEKETE LYUKAKIG 
Teller Ede előadása, 1995. szeptember 25.

A Társulat közgyűlését követően, körülbelül 3 órakor tart Teller Ede 
előadást az Eötvös-féle nagy előadóteremben (Budapest, VIII, Puskin 
utca 5-7.), amelyre minden érdeklődőt várunk.

Budapest Science Center Alapítvány 
CSODÁK PALOTÁJA

INTERAKTÍV TUDOMÁNYOS JÁTSZÓHÁZ 
őszi kiállítása 1995. szeptember 1. -  október 15. 

VASAS Pasaréti teniszcsarnoka

A szakmai megnyitó időpontja: 1995. 
szeptember 1. délután 2 óra. A kiállítást 
Boldizsár Gábor (MKM) és Rubik Ernő 
nyitja meg.

A kiállítás a nagyközönség számára 
szeptember 2. és október 15. között hét
köznap 9-18 óráig, hétvégén 9-19 óráig 
látogatható.

Helyszín: II. Pasaréti út 11-13.

Kiss László Ferenc (MTA SZFKI): Fémes spinüvegek mágneses viselke
dése

Juhász András (ELTE): Üvegek
Takács János (BME): Teljesítménylézerek technológiai alkalmazásai 
Kaptás Dénes (MTA SZFKI): A spinüveg tulajdonságok fraktál eredete 
Groma István (ELTE): Mintázatképződés diszlokáció-rendszerekben 
Buka Ágnes (MTA SZFKI): Mintázatképző instabil folyadékkristályok 
Deák Péter (BME): A gyémántképződésben szerepet játszó molekulák 

és gyökök
Gránássy László (MTA SZFKI): Modern nukleációs elméletek 
Vacsora utáni összejövetel 
Október 12., csütörtök, 9-00-tól
Stefániay Vilmos (ALUTERV-FKI): Gyorshűtött alumíniumötvözetek 

szerkezete és tulajdonságai
Balogh Judit (MTA SZFKI): Diffúziós amorfizáció Fe-B rendszerekben 
Kis-Varga Miklós (MTA ATOMKI, KLTE): Mechanikai ötvözés (Cu-Co, 

Cu-Sb, Fe-Sb)
Tichy Géza (ELTE): Szívós-rideg átmenet 
Zárszó

ÉLET A FIZIKÁBAN -  FIZIKA AZ ÉLETBEN 
Tanári Őszi Egyetem Székesfehérváron 

1995- október 19-23.

NEMEGYENSÚLYI ANYAGOK FIZIKÁJA 
Anyagtudományi Őszi Iskola 

1995. október 9-12.
Visegrád

Az ELFT Anyagtudományi Szakcsoportja 1995. október 9. és 12. 
között rendezi hagyományos őszi iskoláját a visegrádi ELTE Üdülőben. 
A rendezvény részvételi díja, amely tartalmazza a szállás, étkezés és 
szervezés költségét 8.500 Ft. Nyugdíjasoknak és hallgatóknak korláto
zott számban kedvezményt tudunk biztosítani.

Jelentkezési határidő: 1995. szeptember 5. (az ELFT Titkárságán).
A tudományos program a következő:

Október 9-, hétfő, 14.25-től 
Megnyitó
Kemény Tamás (MTA SZFKI): Nemegyensúlyi anyagok termodinamikája 
Beke Dezső (KLTE): Diffúzió nemegyensúlyi anyagokban 
Bárczy Pál (Miskolci Egyetem): Mikrogravitációs jelenségek olvadé

kokban
Gaál István (MTA MFKI): Morfológiai fejlődés 
Október 10., kedd, 9.00-tól
Roósz András (Miskolci Egyetem): Nemegyensúlyi fázisdiagramok 
Gránássy László (MTA SZFKI): Metastabil fázisok alkáli Ĉ , sókban 
Gríger Ágnes (ALUTERV-FKI): Egyensúlyi és nemegyensúlyi Al-Fe és 

Al-Fe-Si ötvözetek szerkezete és tulajdonságai 
Szenes György (ELTE): Nehézionok inelasztikus kölcsönhatása szilárd 

testekkel
Ungár Tamás (ELTE): Nanoszemcsés anyagok előállítása 
Bakonyi Imre (MTA SZFKI): Gyorshűtéssel és elektrolitikusan előállított 

Ni-alapú nemegyensúlyi fázisok
Maróti László (MTA AEKI): Reaktorzóna szerkezeti anyagok magas 

hőmérsékletű kölcsönhatása
Cserháti Csaba (KLTE): Szegregáció nanokristályos anyagokban 
Szakcsoport értekezlet 
Október 11., szerda, 9.00-tól
Szabó Sándor; Daróczi Lajos (KLTE): Nanokristályos anyagok mágne

ses tulajdonságai

Mondani szoktuk, hogy a fizika a természettudományok alapja, de 
amit belőle iskolában tanítunk, kevéssé kapcsolódik a kémia, biológia, 
földrajz, társadalomtudomány kérdéseihez. Ezévben a fizika (tárgyi és 
módszertani) kapcsolódásait kívánjuk bemutatni ezévi Tanári Őszi 
Egyetemünkön, többek közt a fizika és biológia különösen aktuális 
határán. Példaként baktériumok szaporodási stratégiáinak statisztikus 
fizikai háttere (penészvirág fraktál-mintája): Vicsek Tamás, ionizáló 
sugárzás egészségi és genetikai hatásai (hirosimai tapasztalatok): Czei- 
zel Endre, a nukleáris fegyverkezés-leszerelés-ellenőrzés (fizikai hát
tér): Marx György stb., műhelyek, mindez iskolában továbbadható for
mában. Részvételi díj 4500 Ft. Korlátozott számban hívjuk a résztvevő 
tanárok kiváló diákjait is, számukra kedvezményt biztosítunk. Tanulmá
nyi kirándulás célpontja: meglepetés. Előzetes jelentkezés létszámkorlát 
miatt szükséges.

Szervezi az ELFT Fejér megyei Csoportja (elnök: Újvári Sándor, 8000 
Székesfehérvár, Sütő u. 38. II. 12, tel.: 06-22-326954) és az ELTE Atom
fizikai Tanszéke.

VÉKONYRÉTEG VÁKUUMTECHNIKA KLUBDÉLUTÁN 
1995. szeptember 28.

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vékonyréteg és vákuumfizikai 
szakcsoportja közös klubdélutánt rendez.

A klubdélután programja:
Illyefalvi Vitéz Zsolt (BME ETT): „Gravilézer” (előadás és bemutató) 
Illyefalvi Vitéz Zsolt (BME ETT): Beszámoló a 10. Mikroelektronikai 

Konferenciáról
Harsányt Gábor (BME ETT): „Polymer Films in Sensor Applications” 

című könyvének ismertetése
Helye: BME ETT V2 épület II. em. 256. (Bp. Goldmann György tér 3.) 
Időpont: 1995. szeptember 28., csütörtök 14 óra.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Mojzes Imre Vágó György

a vékonyréteg szakcsoport a vákuumfizikai szakcsoport
elnöke elnöke
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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

XLV. évfolyam 9. szám 1995. szeptember

AZ ISKOLA ÚJ FELADATA
-  GYORSULÓ ID Ő  4.

Marx György
Eötvös Egyetem 

Atomfizikai Tanszéke

Az Ókorban a társadalmi változások lassúak voltak a 
nemzedékváltás ritmusához képest. Állni látszott az idő. 
Az emberek időtlen modelleket alkottak a valóságról: 
időtlen művészeteket (szobrászat, építészet) és időtlen 
tudományokat (geometria, statika). Az Ókortól Euklei- 
dészés Arkhimédész tanítását kaptuk örökül. Kicsit ma is 
őket követi az iskola, amikor merev testekről, változatlan 
fajokról, megmaradó kémiai elemekről, oszthatatlan ato
mokról tanít fenntartás nélkül. Az ember modellje a szo
bor volt, hiszen az örökkévalóságot kívánták megragadni. 
Mindehhez arany és márvány szolgált anyagul. A társada
lom reprodukcióját nemzedékről nemzedékre a családi 
nevelés valósította meg: az ismereteket és fogásokat a 
szülők utánzásával lesték el. Az atya volt a végső tekin
tély. Ez a Mediterrán Kultúra hatékonyan működött év
ezredeken át az ott kialakult stabil társadalmakban.

500 évvel ezelőtt Kolumbusz új világot fedezett fel. 
Megnyíltak a kikötők. A földrajzi horizont kitágulása, a 
világkereskedelem és az ipari forradalom egy új kort ho
zott. A barokk ízlés számára már szép a mozgás. Időbeli 
művészetek (zene és dráma), időbeli tudományok (new
toni dinamika, darwini evolúció) fejezte ki az Újkor han
gulatát. Ezek a hatékonyabb modellek a Földközi tenger 
mellől az Atlanti óceán partjaira tolták a kultúra súlypont
ját. Az acél (gépek gyártásához) és a szén (gépek mozga
tásához) fontosabbá vált, mint az arany és a márvány. A 
gőzgép lett az ember új modellje, mert az mozgást teremt 
a fűtőanyagból (táplálékból). Shakespeare és Bach, New
ton és Darwin lett az Atlanti Kultúra hőse. Földekről 
gyárakba özönlöttek az emberek. A társadalmi túléléshez 
többé nem volt elegendő az apák utánzása. A társadalom 
megalkotta az iskolát. A 19. században bevezették a köte
lező iskolázást, hogy felfrissített tudást kapjon minden 
nemzedék. A tanterveket időről időre megreformálták, a

Előadás a Pugwash-konferencián: A jövő generációkért, Hirosima- 
Kyoto, 1995. augusztus.

tankönyveket újraírták. A fiatalok szemében az apa he
lyett a tanár lett a tekintély. így a társadalmi haladást 
sikerült fölgyorsítani a nemzedékváltás ritmusára.

A modern természettudomány és leszármazottja, a 
magasszintű technika tovább gyorsította a történelmet. 
Autó és repülő, rádió és televízió, penicillin és fogamzás- 
gátló, atombomba és interkontinentális rakéta, számító
gép és elektronikus levelezés újra meg újra átformálta a 
társadalmat a mi életünk folyamán. Neumann János sze
rint az ember megfelelő modellje a számítógép, amely 
gyorsan földolgozza az új információkat és ami időről 
időre átprogramozható. Ha videokamerát vásárolunk, 
nem azt választjuk, amelyik gazdagabban van aranyozva 
és amelyikben több az acél, hanem amelyik kicsi és 
okos. A magastechnika korában az elektron és rádióhul
lám kezelhetőbben és sebesebben szállítja az energiát és 
információt, ezért fontosabb lett, mint az acél és a szén, a 
márvány és az arany. A hidegháborút nem tankokkal és 
bombákkal vívták (és nyerték meg), hanem távközléssel, 
magastechnikával. Talán szimbolikusan üzenetértékű, 
hogy napjaink leghatékonyabb teremtményei az influen
za és az AIDS vírusai, ez a két miniatűr információcso
mag, amely azáltal illeszkedett változó környezetéhez, 
azáltal váltja előnyére a nagyvárosi életet és a lökhajtásos 
turizmust, hogy gyakran mutál.

Az a tény, hogy a változások üteme gyorsabbá vált, 
mint a nemzedékváltás, zavarokat okozott az Atlanti 
Kultúra gépezetének működésében. Az iparosodott or
szágokban a nem kielégítő, illetve elavuló iskolázottság 
munkanélkülieket eredményezett. Mind szélesebbé válik 
a nemzedékek közt a szakadék, Másképp gondolkod
nak, szinte már más nyelven beszélnek a magános öre
gek és társadalomból kivonult fiatalok. Az elidegenedés, 
kábítószer, tetoválás, vandalizmus, terrorizmus ugyan
ennek a válságnak a tünetei. A kereskedelmi központot 
robbantok, metrót mérgesgázzal elárasztók, vonatot 
kővel megdobálok mind fejlett országok jómódú család
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jainak (nemegyszer jólképzett) gyermekei. Sok iparoso
dott országban nagyobb a (kommercializálódott) televí
zió kulturális befolyása, mint az iskoláé. A tizenévesek 
ideálja nem a tanár bácsi, hanem a fiatal rocksztár, aki
nek dalai jövőérzékenyen közvetítik az új idők új életér
zéseit. Nem érdemes megállítani próbálnunk az időt. 
Ahogy Neumann János mondotta: -  „Haladás ellen 
nincs orvosság.”-  Ma annyira rohan az idő, hogy külön
böző nemzetek, sőt különböző emberek szinte különbö
ző korokban élnek. A magastechnikát kihasználva valaki 
fejest ugorhat a 21. századba, de lélektanilag még a csak 
a 19. századot érte el. Nagyteljesítményű áramvonalas 
autó kormányánál ülve száguld az autópályán, és attól 
érzi magát férfinak, ha mindenkit félresöpör az útjából. 
Egy tábornok is nukleáris rakéták indítógombján tartja 
ujjait, és akkor véli magát jobb hazafinak, ha nagyobb 
bummokat produkál, ha újabb területeken létesít kato
nai támaszpontokat hazája számára. Ez konfliktusokhoz, 
sőt katasztrófához vezethet. Gondoljunk arra, mi történt 
ötven évvel ezelőtt Hirosimában. Sokkal inkább igaz ma, 
mint korábban, hogy „a történelem versenyfutás az isko
la és a katasztrófa között. ”

Végétért egy hidegháború. A nemzetek közt a versen
gés ma nem csupán az export, hanem a nevelés területén 
is folyik. A Szovjetunió költségvetésének 20 %-át költötte 
a hadseregre. Korea 20 %-ot költ az iskolára. Vajon ki 
nyer? A természettudományos oktatás hatékonyságának 
felmérése szerint az iskolák hozama szempontjából Ja
pán, Korea, Hong-Kong van az elsők közt. Az idén a ma
tematikai és fizikai diákolimpiákat Kína diákjai nyerték: 
öt diák öt aranyérmet vitt haza Ausztráliából. 250 fiú me
zőnyében egy kínai diákleány bizonyult 1995-ben máso
dik legjobbnak fizikából. (Otthon ugyan példamegoldás
ból nem sikerült a fizikai fölvételije, így lett közgazdász 
hallgató, de azóta a professzorok is elismerték, hogy a 
leány megoldása jobb és elegánsabb volt, mint a hivata
los változat.) Közgazdászok szerint az Atlanti Kultúrától a 
századfordulóra a Csendes-óceáni Kultúra veheti át a 
vezető szerepet.

Az Ókor adta nekünk a geometriát, a mérés művésze
tét. Az Újkor volt a gépek korszaka, ahonnan a determi
nisztikus kauzalitást tanultuk. Hogy meg tudjuk oldani a 
differenciálegyenleteket, azokat lineárissá tettük: a 
Hooke-törvény (F = -Kx),  az Ohm-törvény (U= Rí), a 
törésmutató (D= e B) eredményeképpen harmonikus 
oszcillátorokra vezettünk vissza minden mozgást. így 
spektrumával jellemeztük a változó mezőt. A 20. század 
bevezetett a kvantumelméletbe és a statisztikus fizikába, 
komplementer modellek használatára nevelt és csupán 
valószínűségi anticipációt engedett meg. De most a szá
zadvégen felfogjuk világunk nemlineáris jellegét. Ha az 
Ohm-törvény hirtelen érvényessé válna félvezetőkre is, 
elnémulna minden rádió, megállna minden számítógép 
és elektronikus eszköz; lineáris optikában a fényszálak is 
elveszítenék nagy információmennyiséget továbbító ké
pességüket. A fizikában is káosz lett a divat, akárcsak a 
(szintén nemlineáris) piacon és politikában. Kiugróan 
nagy értékek és intenzitások, éles és gyors változások 
esetén a kezdeti feltétel parányi különbségei jelentős 
eltéréseket eredményezhetnek a végkifejletben. Ma egy

lepke szárnyának libbenésétől holnapra új pályára válthat 
a tornádó. Időjárási frontok és társadalmi korszakváltások 
idején a jövő exponenciálisan túlérzékennyé válik a kez
deti feltételekre, még determinisztikus rendszerekben is 
meghiúsítva az előrelátást. Mint Gábor Dénes mondotta 
volt: -  „A jövőt nem lehet megjósolni. Azt föl kell találni. ”

Non scholae, séd vitae discimus. Nem az iskolának, 
hanem az életnek tanulunk. Tradicionalista tanárok még 
mindig a társadalom reprodukálását tekintik az iskola fő 
feladatának. De melyikünk tudná ma megmondani,

-  milyen üzemanyag hajtja unokáink kocsiját?
-  miből fejlesztik majd az elektromosságot?
-  milyen éghajlat alatt keilend élniök?
-  mivel vívják meg a jövő háborúit?
-  hát akkor mit tanítsunk?

Ez az igazi kihívás a posztmodern társadalom számára. 
Élesedik az ellentét öreg és fiatal, gazdag és szegény, 
Észak és Dél, olcsó kényelem és élhető környezet között. 
Demokratikus társadalomban a politikai vezetők a követ
kező választásokon szeretnének nyerni, ezért saját vá
lasztóik mai jólétének adnak prioritást. A vállalati veze
tők érdeke a minél nagyobb fogyasztás, akár egészséges 
termékről (tej), akár káros iparcikkről (cigaretta) van szó. 
A katonai vezetők azt érzik kötelességüknek, hogy bármi 
áron saját országuk korlátlan olaj- és nyersanyag-ellátását 
biztosítsák, akár diktátorok jogellenes uralomrahozása, 
akár területi hódítások árán is. Mindez csak fokozza a 
globális feszültségeket. Személyes meggyőződésem, 
hogy a távlati jövő, a 21. század szempontjából a tanárok 
fontosabbaknak fognak bizonyulni, mint a politikusok, 
pénzemberek, katonák.

Napjainkban óriási a tanárok felelőssége. Nem közöl
hetik tanítványaikkal, mi a végső igazság, hiszen az 
Kelet-Európábán évről évre, választásról választásra vál
tozik. Van egy pesti vicc: Mi az, amit ma a legkevésbé 
lehet előrelátni? A múlt! Ezért a fiatalság elvesztette illú
zióit, a tényekre éhes. Engednünk kell, hogy a fiatalok 
alkossák meg a maguk 21. századát. De az ismeretlen 
jövőbe vezető izgalmas utazásra adhatunk nekik egy kis 
intellektuális útravalót.

A leghatékonyabb módszer, amit az emberiség az is
meretlenben történő tájékozódás céljából kitalált, a ter
mészettudományos kutatás. Leegyszerűsítve, de kifeje
zően:

-  a matematika időtlen,
-  a történelem múltidőben él,
-  a földrajz jelenidőben van,
-  a fizika jövőidőben gondolkozik.

Ha meggondoljuk, miként alkotott Galilei és Faraday, 
Heisenberg és Yukawa, könnyű észrevenni munkájuk 
közös jegyeit:

1) Ismerd meg és tiszteld a valóságot.
2) A világ végtelen gazdagságából véges elméd (szá

mítógéped) számára válaszd ki a legrelevánsabb válto
zókat.

3) E változók időbeli alakulására alkoss egy prediktív 
modellt.

4) A modell jóslatait kísérletileg ellenőrizd újszerű 
helyzetekben, ezáltal tapogasd ki annak érvényességi ha
tárait.
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5) Az érvényességi határokon belül alkalmazd a mo
dellt, teremts technikát, építs hidakat és repülőgépeket.

6) Az érvényességi határokon túl pedig kutass jobb 
modell után. Ne félj: az útnak sohasem érsz a végére. A 
tudomány véget nem érő történet.

Ezek olyan intellektuális útravalók, amiknek nem 
csak kutatók és föltalálok, de politikusok és közgazdá
szok is hasznát vehetik. Gyorsuló időnkben a termé
szettudományos írástudás (az ismeretlenben való tájé
kozódás művészete) minden fiatal számára fontos. Egy
szer ezt így fogalmaztam meg: a fizika lehet az új idők 
latinja az iskolában. De nem túlzás azt várni diákjaink
tól, hogy olymódon alkossanak, mint a tudomány leg
nagyobbjai? Nem. Minden gyerek kíváncsinak, kutató
nak, fölfedezőnek születik. Azt kérdi: mi ez? és miért?, 
hiszen számára ismeretlen világban túl kell élnie a gye
rekkor első éveit. Minden játék, a hajasbaba és a játék
autó a felnőtt valóság modellje. A gyerek tudja, hogy a 
baba nem csecsemő, játékautóján nem utazhat a Bala
tonra, de általuk készül felnőtt életre, a való világra. Az 
iskola kiölheti vagy ápolhatja ezt a kíváncsi kreativitást. 
Ahogy Lánczos Kornél mondta: -  „A lángelméhez a 
gyermek van legközelebb. ”

A természettudományok tanításának még erkölcsi ne
velési feladatokat is el kell vállalnia, mert:

-  A fiatalok szexuális erkölcsét nem csak kőtáblába 
vésett törvény vagy a népességrobbanás gazdaságtana 
irányítja, hanem érzékenyen befolyásolta azt a fogamzás- 
gátló elterjedése (egyik irányba), az AIDS elterjedése 
(másik irányba).

-  A szülők erkölcsi felelőssége nem merül ki a tanítta
tással és lakásszerzéssel, hiszen a ma emittált széndioxid 
-  az óceán nagy hőtehetetlensége miatt -  egy emberöltő 
múlva eredményez fölmelegedést, tengerszint-emelke- 
dést, szárazságot, sivatagosodást.

-  A hazafiúi erkölcs globális etikává tágítandó, hiszen 
a légszennyezés, ballisztikus rakéta, benzinellátás, repülő 
turizmus, tömeges emigráció, influenza- és AIDS-járvány 
nem tisztel határokat. Mindannyian egy oszthatatlan Föld 
polgáraivá válunk.

Rio de Janeiróban a Föld Csúcstanácskozás 1992-ben 
megegyezett abban, hogy a biodiverzitás (a fajták sokfé
lesége) feltétlenül megőrizendő Földünkön, mert ez biz
tosíthatja a bioszféra túlélését: megváltozó éghajlat alatt 
egy másik biológiai változat bizonyulhat életképesebb
nek, mint ami ma dominál. Ugyanígy a jövőnek kulturáli
san is pluralisztikusnak kell lennie. Egyetlen (tudomá
nyos, gazdasági, politikai) dogma beválhat adott esetben, 
de használhatatlan lesz megváltozott környezetben. Kü
lönböző modelleket fejlesztenek ki és használnak külön
böző kontinenseken, különböző kulturális éghajlat alatt.

Még a modellek komplementaritását is tisztelnünk kell, 
hiszen mindegyiknek van valami igazság-magja, de egy 
modell szó szerint vett egésze ellentmondhat egy másik 
modell egészének. A kvantummechanikában az elektron
ról mint golyócskáról és/vagy mint hullámvonulatról be
szélünk. Mindkét kép bizonyos mértékig jogos, de szó- 
szerint véve nyilvánvaló köztük az ellentmondás. Niels 
Bohr mondotta egykoron:

-  „A fizikusok megtanulták, hogy fogalmainkat 
rendkívüli körültekintéssel szabad csak alkalmazni 
múlt tapasztalataink körén kívül. Ez jelzi azokat a ve
szélyeket, amikkel szembekerülhetünk, ba idegen kultú
rákat saját személyes szempontunk alapján ítélünk 
meg." -  Életének utolsó évében Bohr megkísérelte, 
hogy a koppenhágai egyetem bölcsész professzorainak 
megmagyarázza a komplementaritás erejét. Ezt kérdez
te: -  „Mi lehet komplementer az igazságossághoz?” Saját 
kérdését így válaszolta meg: „A szeretet."-  Kelet-Euró- 
pa jelen viharai közepette egy magyar fizikatanár atom- 
modelleket tanított. Az óra végén föltette tanítványainak 
a kérdést: -  „Mi a hit komplementerje? A türelem.” -  
Boszniában eddig negyedmillió embert öltek meg há
rom különböző kultúra, három vallás nevében. A Buda
pesten született Arthur Koestler írta, hogy a most véget- 
érő évezred során több embert gyilkoltak meg valami
lyen ideológiák nevében, mint amennyit anyagi érdek
ből öltek. II. János Pál pápa így tanított Assisiben 
(1993): -  „A különbözőségek elfogadása az egyetlen jár
ható út Európa számára, ha méltó kíván maradni kul
turális örökségéhez. Az UNESCO az 1995. esztendőt a 
türelem évének deklarálta. E témában szeptember vé
gén a Horvát Akadémia nemzetközi kongresszusra hívja 
össze a világ tudományos képviselőit.

Egy nagy tanító egyéniség, Konfucius mondta: -  „Ne 
tedd másnak, amit másoktól nem kívánsz magadnak. ” — 
Végezetül pedig hallgassunk meg egy nagyon modern 
tanáregyéniséget:

-  „Ne higyj el semmit pusztán azért, mert azt mond
ták neked, vagy mert Te így képzelted el. Ne fogadd el, 
amit tanárod mond neked, pusztán a tanár iránti tiszte
letből. De ha megfelelő gondos vizsgálat és ellenőrzés azt 
mutatja, hogy az minden lény javára szolgál -  azt a tu
dást fogadd el vezetődül. ” -  A tanár Buddha volt, 2500 
esztendővel ezelőtt.

Korábbi írások

Marx György: Gyorsuló idő-Új  írás 1968/1
Marx György: Gyorsuló idő 2. -  Élet és Irodalom 1989. szeptember 9.
Marx György: Gyorsuló idő 3■ -  Új írás 1991/12
Marx György: A fizika lesz az új idők latinja az iskolában? -  Fizikai

Szemle 1986/1

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 
1995. szeptember 25-i közgyűlésének napirendje

13-00 -  13.30 Elnöki beszámoló
13.30 -  14.30 Alapszabály módosítás

Hozzászólások
14.30- 15.00 Tiszteleti tagok megválasztása
15.00 -  15.30 Díjkiosztás (társulati és tudományos díjak)
15.30 -  16.00 Szünet

Teller Ede akadályoztatása miatt előadása elmarad. A közgyűlés hi
vatalos programját követően 16.00-tól

Marx György: A nukleáris fegyverkezés és leszerelés 
ellenőrzésének fizikai háttere

címmel tart előadást. Filmvetítés: Hirosima 50. évfordulója.
A közgyűlés helye: VIII. Pukin u. 5-7., Eötvös-féie nagy előadóterem.
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KISENERGIÁJÚ POZITRON-ATOM ÜTKÖZÉSEK ATOMKI, Debrecen

A relativisztikus kvantummechanika egyik első nagy 
eredménye volt, hogy a Dirac által 1930-ban megjósolt 
pozitront, Anderson 1933-ban a kozmikus sugárzás 
vizsgálatánál azonosítani tudta. Azóta nagyon sokan 
tanulmányozták a pozitron tulajdonságait. Elsősorban 
élettartamát mérték különböző anyagokban. Atomi üt
közési folyamatoknál az, hogy a pozitron antianyag, 
nem játszik lényeges szerepet. Egyszerűen azt jelenti, 
hogy rendelkezésünkre áll egy olyan részecske, amely
nek tömege és elektromos töltésének nagysága azonos, 
de az előjele ellentétes az elektronéhoz képest. Az 
elektronnal és pozitronnal azonos feltételek mellett 
végzett kísérleteknél csak a lövedék töltésének előjele 
változik és így egyértelműbb kísérleti feltételeket lehet 
teremteni. A mérési eredmények hasonlósága, illetve 
eltérése nagyban hozzájárulnak, hogy még jobban meg
ismerhessük az ütközési folyamatok dinamikáját. A ko
rábbi években az elektronokkal mért értékeket a proto
nokkal kapott adatokkal hasonlítjuk össze, mert ebben 
az esetben is a részecskék töltésének nagysága azonos 
de előjele különböző. Tömegük azonban nagy mérték
ben eltér egymástól így az ütközés kinematikája nem 
azonos. Mindezen okok miatt már korán, a 30-as évek
ben felmerült az igény pozitron-atom ütközési folyama
tok vizsgálatára. Az ütközési kísérletekhez azonban mo
noenergetikus, intenzív, kis átmérőjű pozitronnyalábra 
van szükség.

Sajnos először csak a 70-es évek elején sikerült kis- 
energiájú monoenergetikus pozitronnyalábot előállíta
ni. A nehézséget az okozta, hogy a pozitronok legfonto
sabb forrása a neutron felesleggel rendelkező radioaktív 
izotópok (például 22Na, 5öCo) folytonos energiaeloszlású 
ß' részecskéket bocsátanak ki és így nem alkalmasak 
atomi ütközési folyamatok vizsgálatára. Az energiatarto
mány egy részének „kivágásával” monokromátor (mág
neses vagy elektrosztatikus analizátor) segítségével 
azonban csak nagyon kis intenzitású nyaláb nyerhető, 
különösen a kisenergiájú tartományban (< 10 keV). 
Ilyen módszer segítségével állítottak elő nagyenergiájú 
(490-670 keV) pozitronnyalábot a 70-es évek elején az 
ATOMKI-ban, amelynek segítségével először határoztak 
meg K és L héj ionizációs hatáskeresztmetszeteket szi
lárd céltárgyaknál.

Az 1970-es évek elején Canter és munkatársai dol
gozták ki a monoenergetikus pozitronnyaláb „gazdasá
gos” előállításának mindmáig használatos módszerét. A 
ß+-nyaläbot ütköztetik az úgynevezett moderátorral (W 
háló vagy fólia, MgO, szilárd nemesgáz, gyémánt stb.). 
A moderátorban a pozitronok az ott levő atomokkal 
ütköznek. Nagy részük megsemmisül, de egy kis részük 
(tipikusan 10~3-10~ ') azonban á sokszoros ütközés kö
vetkeztében lelassul termikus energiákra. Ezek a nega
tív kilépési munka miatt kilépnek a moderátorból és 
annak külső felületén feldúsulnak. A továbbiakban az 
elektronágyúkhoz hasonlóan, elektrosztatikus és mág

neses terekkel lehet őket gyorsítani és fókuszálni. A 
radioaktív forrásokkal elérhető pozitron-intenzitás kö
rülbelül 103-105 részecske/s. Az energia szórására pedig 
körülbelül 2-4 eV.

A legújabb nagyintenzitású pozitron-forrásoknál nagy- 
energiájú (65-400 MeV) elektronnyalábot lőnek egy nagy 
rendszámú anyagba, ahol az elektronok fékezési sugár
zása elektron-pozitron párokat kelt. A keletkezett nagy- 
energiájú pozitronokat azután a fentebb leírt moderátor 
segítségével transzformálják kis energiájúvá. Az így elér
hető intenzitás 10H-10‘° pozitron/s. Ezeket a lehetősége
ket azonban még nem nagyon használták atomi ütközési 
folyamatok vizsgálatára.

A monoenergetikus pozitronnyaláb előállítása indította 
el gyakorlatilag az ütközési folyamatok kísérleti kutatását. 
Az 1980-as években indult meg rugalmas és rugalmatlan 
folyamatok vizsgálata. A kis intenzitás miatt azonban, 
elsősorban csak a teljes ionizációs hatáskeresztmetszete
ket sikerült meghatározni. Komoly lépések történtek a 
kötött állapotba történő befogási (pozitrónium keletke
zés) valamint a többszörös ionizációs folyamatok jobb 
megismerésére. A 90-es években sikerült először több
szörösen differenciális ionizációs hatáskeresztmetszete
ket meghatározni.

Mindmáig azonban csak nagyon kevés mérési ered
ményt publikáltak. Ennek legfőbb oka az, hogy a pozit
ronnyaláb kis intenzitása miatt a mérések hosszú ideig 
tartanak és bonyolultak. Rendszerint csak koincidencia 
méréssel lehet a hosszú idő miatt fellépő, detektor- és 
egyéb háttér-impulzusokat csökkenteni. Mindezek elle
nére a pozitronnal végzett kísérleteknek igen nagy a je
lentőségük. A pozitron a legolcsóbban előállítható anti
anyag így viszonylag sok helyen használják kísérleti cé
lokra.

Az alábbiakban a pozitron-atom ütközések során elért 
eredmények egy részét tekintem át. Csak gáz halmazálla
potú céltárgyakról lesz szó, mivel ezekben az esetekben 
lehet csak biztosítani az egyszeres ütközés felételét és így 
magát az ütközési mechanizmust vizsgálni.

Ionizáció

Ionizációról beszélünk, amikor a lövedék a célatom
mal történő ütközése során egy vagy több elektron távo
zik a célatom elektronjai közül. Például pozitron-Ar üt
közésnél:

e* + Ar => e* + Ar “* + n e~,

ahol n jelenti a célatom ütközés utáni ionizáltsági fokát.
Már a korai elméleti és kísérleti munkák bebizonyítot

ták, hogy nagy sebességű, csupasz lövedékek (például 
é~, ET, He2+) esetén az első Born-közelítés jól írja le az 
egyszeres ionzációs folyamatot:
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a  °c z ; V - 2 ln vp vp > v„

ahol a  az ionizációs folyamat hatáskeresztmetszete, Zp a 
lövedék töltése, vp a lövedék, ve pedig a célatom elekt
ronjának sebessége. A fentiek alapján a folyamat hatás
keresztmetszete csak a lövedék sebességétől és elektro
mos töltésének nagyságától függ, független azonban 
annak tömegétől és töltésének előjelétől.

Kisebb sebességek felé haladva azonban a kölcsönha
tás ideje megnő és így egyre jelentősebbé válik a polari
záció: a közeledő lövedék elektrosztatikus tere módosítja 
a célatom elektronfelhőjének alakját, pozitív töltés esetén 
maga felé húzza, míg negatívnál eltolja magától. Ez a 
hatás pozitív töltések esetén növeli a hatáskeresztmetsze- 
tet a negatívval szemben. Hasonló hatáskeresztmetszet 
növekedést okozhat az úgynevezett nyeregponti ionizá
ció, amikor a lövedék és célatom magjának közös tere 
pozitív töltésű lövedék esetén csökkenti a potenciálgátat 
a két részecske között.

Ha a lövedék sebessége hasonló vagy kisebb a célatom 
elektronjának sebességénél az ütközés során maga is je
lentősen eltérül. Töltésének előjelétől függően más pályán 
halad, sebessége is jelentősen változik: a pozitív töltésű 
lövedékre taszító tér hat, így lelassul a célatom terében és 
eltérül tőle, míg a negatív töltésű lövedékre ható gyorsító 
tér gyorsítja azt a célatom felé. Ebben a sebességtarto
mányban az ionizációs hatáskeresztmetszet csökken a se
bességgel, vagyis pozitív töltésű lövedéknél a hatáske
resztmetszet kisebb a negatív töltésűhöz viszonyítva. Ezt a 
folyamatot Coulomb pálya effektusnak nevezzük.

Elektronoknál további problémát okoz az úgynevezett 
kicserélődési effektus, mivel az elektronokat nem lehet 
megkülönböztetni egymástól. Nem lehet tudni az ütközés 
után, hogy melyik a szórt lövedék-elektron és melyik az 
ionizált elektron. A minimális impulzus átadás miatt a 
kisenergiájú elektronokat szoktuk a célatom ionizált 
elektronjainak nevezni és a nagyenergiájúakat a szórt 
lövedék-elektronnak.

A fentebb említett effektusokat azonban már nem 
lehet az egyszerű elsőrendű Born-közelítéssel leírni, ma
gasabb rendű közelítések szükségesek. A különböző 
töltés-előjelű lövedékekkel végzett ionizációs vizsgálatok 
segítségével meg lehet határozni az elsőrendű közelítés 
érvényességének határát és ki lehet mutatni a különböző 
effektusok létezését és hatását az ionizációs folyamatra.

Egyszeres ionizáció

A legtöbb kísérleti munka a teljes ionizációs hatáske- 
resztmetszetet határozta meg a pozitron-lövedék energiájá
nak a függvényében és hasonlította össze az elektron-löve
dék esetén mérttel. A leggyakrabban alkalmazott kísérleti 
módszer a következő: A monoenergetikus pozitron- (elekt
ron-) nyaláb áthaladva a célgázon ionizálja az atomokat. 
Az ionokat egy gyors elektromos impulzussal kivonják az 
ütközési térfogatból, majd 2-4 kV feszültséggel felgyorsít
ják, hogy megfelelő nagyságú energiával érjék el a detek
tort. A ionok sebessége függ töltésállapotuktól, így repülési 
idejük is. Ennek alapján lehet meghatározni a keletkezett 
ionok töltésállapotát. A kivont ionok számából pedig a tel
jes ionizációs hatáskeresztmetszetet lehet meghatározni. Az 
1. ábrán egy kísérleti berendezés rajza látható.

A 2. ábra az Ar atomok teljes egyszeres ionizációs ha
táskeresztmetszetét mutatja be a lövedék (pozitronok, 
illetve elektronok) energiájának függvényében. Nagy lö
vedék-energiákon a pozitron- és elektron-lövedékkel mért 
hatáskeresztmetszetek azonosak. Ez jól egyezik azzal a 
feltevéssel, hogy ebben a tartományban az elsőrendű 
Born-közelítés jól írja le az ionizációs folyamatot. Kisebb 
lövedék-energiákon, ahol az ionizáció maximuma van, a 
pozitronokkal mért hatáskeresztmetszetek jóval nagyob
bak, mint az elektronok esetén meghatározottak. Az elté
rést, a fentebb már ismertetett effektusok: a polarizáció, a 
nyeregponti ionizáció valamint a különböző lövedék-pá
lyák okozzák. Még kisebb lövedék-energiák felé haladva 
a hatáskeresztmetszet erősen csökken. Pozitronok esetén 
az ionizációs küszöb közelében a csökkenés meredekebb

a fentebb már említett köté
si energia változás, valamint 
különböző lövedék-pályák 
miatt. Pozitronoknál az egy
re valószínűbb pozitrónium 
képződés is csökkenti az 
ionizációs valószínűséget 
(lásd később).

Különösen fontosak a H 
atomon végzett kísérletek, 
mivel ebben az esetben 
csak 3 részecske vesz részt 
az ütközésben, és a legtöbb 
elméleti hatáskeresztmetszet 
számítást csak H atomra vé
gezték el. A 3. ábrán az 
elektronokkal és pozitro
nokkal mért adatok mellett 
a protonoknál és antiproto- 
noknál kapott eredmények 
is fel vannak tüntetve. Itt is

1. ábra. Kísérleti berendezés az egyszeres differenciális hatáskeresztmetszet mérésére. A kinagyított részen a 
monoenergetikus pozitron-forrás (Na22 radioaktív forrás, moderátor háló, gyorsító elektród) részei láthatóak. 
A másik kinagyított rész az ion detektort mutatja. A rendszer elektromágneses tekercsekkel van körülvéve az 
axiális mágneses tér létrehozására, amely a pozitronokat vezeti a gázcellába. (K n u d se n  et  al : J. Phys. B: At. 
Mol. Opt. Phys. 23(1990) 3994, 1. ábra alapján).
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2. ábra. Az egyszeres ionizációs hatáskeresztmetszet Ar célatomok ese
tén pozitron és elektron bombázásnál. (Knudsen et al: J. Phys. B: At. 
Mol. Opt. Phys. 23 (1990) 3995, 9 . ábra alapján.)

a pozitív részecskék (protonok, pozitronok) esetén mért 
hatáskeresztmetszetek a nagyobbak az ionizáció maximu
mánál. Nagy sebességeknél mind a négy részecskénél 
mért hatáskeresztmetszetek azonosak, kivéve az egyik 
pozitronoknál mért kísérleti adatsorozat, amely szisztema
tikusan magasabb az egész energiatartományban. Kis se
bességeknél a protonok és antiprotonok esetén mért ha
táskeresztmetszetek jóval meghaladják a könnyű részecs
kéknél mért értékeket, mivel nagyobb tömegük miatt még 
mindig elegendő energiájuk van az ionizációhoz. CDW- 
EIS (Coulomb torzított hullámfüggvényű eikonál kezdeti 
állapot) közelítés úgy tűnik jól írja le a folyamatot antipro- 
tonra. Protonoknál szisztematikus eltolódás van a kísérleti 
és az elméleti értékek között.

Az elektronok és pozitronok „könnyű” részecskék, 
viszonylag kis energiával rendelkeznek és így az ionizá
ciós küszöb környékén erősen csökken a végső ionizá
ciós állapotok lehetséges fázistere. 1953-ban Wannier 
klasszikus módszerrel vizsgálta a küszöb környéki ioni
zációs folyamatot. Úgy találta, hogy az ionizációs hatás
keresztmetszet (ct,) csak a lövedék energiája (EJ és az 
ionizációs energia (EJ különbségétől függ.

a, -

ahol elektronok esetén m = 1,127. A lehetséges energia a 
két kirepülő elektron között oszlik meg. Az elektronok 
között a Coulomb-kölcsönhatás taszító ezért egymáshoz 
képest általában 180°-hoz közeli szögekben repülnek ki. 
A kísérleti vizsgálatok alapján el lehet mondani, hogy a 
Wannier-törvény jól írja le az ionizációs folyamatot. Az 
m-re meghatározott érték (1,13+0,019) jól egyezik a szá
mításokkal az (Ep-  EJ < 1,5 eV tartományban.

3 ábra. Az egyszeres ionizációs hatáskeresztmetszet H célatomok ese
tén pozitron (O: Bielefeld, V: London), elektron (—), proton (----■); és
antiproton (■) bombázásnál. (K n u d se n  e t  al : Phys. Rev. Lett. 74 (1995) 
4627, 3- ábra alapján).

Pozitronokra is kiterjesztették Wannier elméletét. A 
pozitron és az elektron közötti kölcsönhatás vonzó ezért 
az ütközés után a két részecske közel ugyanabban az 
irányba lép ki. Az m értékére a különböző elméleti köze
lítések az elektronhoz képest (1,64, 2,49, 2,65, 3) na
gyobb értékeket találtak. A meglévő kevés, nagy hibával 
elvégzett kísérlet eddig nem igazolta az elméleti számítá
sokat, az m értékére 1,3-t találtak. Elképzelhető, hogy a 
Wannier-törvény pozitronoknál nem vagy csak szűk 
energiatartományban alkalmazható, mivel itt nem csak a 
rugalmas, rugalmatlan szórás, illetve ionizáció játszódik 
le, hanem további reakció csatornák is vannak, mint pél
dául a pozitrónium keletkezése.

Kétszeres ionizáció
Az elektron- és proton-lövedékek esetén mért kétsze

res ionizációs hatáskeresztmetszet, vagyis amikor az üt
közés során a célatomból egyidejűleg két elektron lép ki, 
meglepő eredményre vezetett. Nagy lövedék-energiákon, 
ahol az egyszeres ionizáció hatáskeresztmetszete jól 
egyezett, az elektronok esetén mért kétszeres ionizációs 
hatáskeresztmetszet közel duplája volt a protonoknál 
mért értéknek. Ez volt az első eset, amikor a lövedék 
töltésének előjele nagy ütközési sebességeknél jelentős 
szerepet játszott. Hamarosan megindultak a kísérletek, 
hogy pozitronnal és antiprotonnal is megmérjék a kétsze
res ionizáció hatáskeresztmetszetét. A 4. ábra mutatja az 
eredményeket. Nagy ütközési sebességeknél a pozitro
nok és protonok esetén mért kétszeres ionizációs hatás
keresztmetszetek jól egyeznek, de kisebbek mint az 
elektronok és antiprotonok esetén mért értékek, amelyek 
egymással szintén jól egyeznek. Kis sebességeknél, az 
egyszeres ionizációhoz hasonlóan, az azonos sebességű 
pozitron és proton adatok is eltérnek egymástól részecs
kék különböző tömege és így energiája miatt.

Az eltérések magyarázatára több elképzelés és számí
tás született. Az elsőrendű Born-közelítés csak egyszeres 
ionizációra érvényes. Ha azonban a két atomi elektron 
nem hat kölcsön egymással, akkor az ionizáció során a 
hatáskeresztmetszet egyszerűen az egyszeres ionizációs 
hatáskeresztmetszet kétszerese. Az eltéréseket az okozza,
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4. ábra. A kétszeres és egyszeres ionizációs hatáskeresztmetszetek ará
nya pozitron- (■) elektron- (e~), proton- (p*) és antiproton- (/>") lövedé
keknél. (C harlton et  al: J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 22 (1989) 2779,
5. ábra alapján).

hogy nem lehet elhanyagolni az elektronok közötti köl
csönhatást. Ebben az esetben azonban már a lövedék 
töltésének előjele is lényeges szerepet játszik.

Differenciális ionizációs mérések

Idáig csak olyan mérésekről volt szó, amikor a teljes 
ionizációs hatáskeresztmetszetet határozták meg, és nem 
vizsgálták a kirepülő részecskék szög- és energiaeloszlá
sát. A differenciális mérések amellett, hogy újabb lehető
séget nyújtanak az 
ütközési folyamat di
namikájának jobb 
megértésére, nagy 
kihívást jelentenek a 
kísérlet számára. A 
kis nyalábintenzitás 
miatt nem használ
hatóak az ütközési 
fizikában megszo
kott nagyfeloldású 
elektronspektromé
terek. A szögeloszlás 
mérésnél a lövedék
nyaláb vezetésére 
nem lehet mágneses 
tereket használni 
csak elektrosztatiküs 
lencséket, ami to
vábbi intenzitás
csökkenést jelent, 
így nem véletlen, 
hogy csak a legutób
bi években kezdőd
tek meg az ilyen irá
nyú kísérletek. Az 5. 
ábrán az elektro
nok, illetve pozitro
nok szögeloszlásá

nak mérésére alkalmas kísérleti berendezés látható. A 
szórt pozitronokat, illetve az ionizált elektronokat koinci
denciában méri a meglökött ionizált célatommal.

Amint már a bevezetőben említettem elektron-lövedé
keknél a szórt elektront és az ionizált elektront nem lehet 
megkülönböztetni. A két kirepülő elektron energiája 
folytonos eloszlású. Az energia és az impulzus megmara
dásának megfelelően megosztják egymás között a ren
delkezésre álló energiát. Mivel a kis impulzus átadás a 
legvalószínűbb, ezért azt szokták mondani, az elektron 
spektrum kis energiájú részét alkotják az ionizált atomi 
elektronok, míg a nagyenergiájú részhez tartoznak a 
szórt lövedék-elektronok. Pozitron-lövedék esetén azon
ban a szórt és az ionizált részecske egyértelműen megkü
lönböztethető. így az ütközés dinamikája tisztán vizsgál
ható. A pozitron-ütközéseknél mért hatáskeresztmetsze
teket az elektron-lövedék esetén mértekkel összehason
lítva az úgynevezett ütközés utáni effektus mértékére 
lehet következtetni. Az általánosan használt elsőrendű 
Born-közelítés nem veszi figyelembe a lövedék jelenlétét 
az ütközés után. Kis lövedék-energiákon ez azonban 
nem igaz, mivel a lövedék Coulomb-tere befolyásolja a 
kirepülő részecskék szögeloszlását. Több elméleti közelí
tést is kidolgoztak, amely már figyelembe veszi ezt a je
lenséget is. A számítások alapján az várható, hogy a pozi
tív töltésű lövedéknél az ionizált elektronok intenzitása a 
lövedék irányában megnő a negatív töltésű lövedékéhez 
képest. Elektron-lövedékeknél a kirepülő elektronok 
energia- és szögeloszlását többen vizsgálták. Pozitronok 
esetén azonban a már említett kísérleti nehézségek miatt, 
csak az elmúlt évben jelentek meg az első közlemények.

5. ábra. Az ionizált elektronok, illetve szórt pozitronok szögeloszlásának mérése alkalmas kísérleti berendezés. A kis 
energiájú monoenergetikus pozitronokat egy lencserendszer fókuszálja és vezeti az eltérítő rendszerre, amely elvá
lasztja őket a nagyenergiájú ß* és y  részecskéktől. Egy további lencserendszer fókuszálja a pozitronnyalábot a célato
mokra. Az ionizált elektronokat, illetve szórt pozitronokat a nyalábhoz képest megfelelő szögben elhelyezett fékező
rácsos analizátor (RFA) méri. A meglökött ionokat a repülési idő analizátor detektálja. Az ábrán az elektron/pozitron 
-  meglökött ion koincidencia méréshez szükséges elektronika blokk sémája is látható. (Kövér bt AL: J. Phys. B: At. 
Mol. Opt. Phys. 27(1994) 2409, 1. ábra alapján.)

Moderátor
Radioaktív forrás 

“Co

Soa ágyú Transport lencse

I I  n c J

□c i  : Fékező rácsos
analizátor (RFA)
szórt részecskék mérésére

KÖVÉR ÁKOS: KISENERGIÁJÚ POZITRON-ATOM ÜTKÖZÉSEK 2 9 5



Energia [eV]

6. ábra. 100 eV pozitron-Ar ütközésnél az ionizált elektronok (A,V) és szórt pozitronok (0) kétszeresen differenciális
hatáskeresztmetszete a kirepülés energiájának függvényében 30°-nál. A megfelelő CTMC adatok:----- . (Kövér et AL:
J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 27(1994) 2409, 2. ábra alapján).

A bielefeldi csoport 
100 eV pozitron-Ar 
ütközésnél vizsgálta 
a 15 eV energiájú 
elektronok intenzi
tását a kirepülési 
szög függvényében, 
míg a londoni cso
port hasonló ütkö
zési rendszer esetén 
az ionizált elektro
nok és szórt pozit
ronok energiaelosz
lását mérte 30°, 45° 
és 60°-nál. A 6- áb
rán jól látható, hogy 
az ionizált elekt
ronok intenzitása a 
kis energiák irányá
ba növekszik, míg a 
szórt pozitronok ma
ximuma a lövedék 
energiájának és az 
első ionizációs ener
gia különbsége (84 eV) környezetében van. Elektronok 
esetén a kísérleti értékek jól egyeznek a klasszikus pálya 
Monte Carlo (CTMC) módszer alapján számolt értékekkel. 
Pozitronok esetén az egyezés nem olyan jó, ez további 
vizsgálatokat igényel. Az előre irányuló kirepülési szögek
ben az ionizált elektronok intenzitásánál a bielefeldi cso
port határozott növekedést tapasztalt pozitronok esetén az 
elektronokkal szemben (30°-nál az arány ló ± ll)  míg a 
londoni csoport mérései nem mutatnak ilyen nagy eltérést 
(2,7± 1). A bielefeldi csoport mérésének hibája azonban 
igen nagy, így az eredmények kevésbé ellentmondóak.

Elektronbefogás

Elektronbefogás kötött állapotba

Pozitív töltésű lövedékek esetén az ionizáció úgy is 
lejátszódhat, hogy a célatom elektronja a lövedék kötött 
állapotába kerül. Pozitronok esetén a keletkező elekt
ron-pozitron párt pozitróniumnak (Ps) nevezzük. Ar 
célatom esetén a folyamat:

e* + Ar => Ps + Ar*.

A keletkező pozitrónium kirepülési energiája (EPJ  pedig:

2 ’

ahol Ep a lövedék-pozitron energiája, IB és IPs pedig az 
elektron, illetve a pozitrónium (6,8 eV) kötési energiája. 
Az előzőek alapján a P’s keletkezésének küszöbe 6,8 eV- 
tal alatta van az ionizációs küszöbnek. A Ps instabil 
rendszer, a spin beállástól függően gyorsan elbomlik. 
Az ortopozitrónium (S = 0) alapállapotának felezési

ideje 1,3 ■10“'° s és 3 y fotonra bomlik el, míg a parapo- 
zitrónium (S= 1) felezési ideje 1,4 • 10-7 s és 2 y foton
ra bomlik. A 7. ábrán a Ps keletkezésének hatáskereszt-
7. ábra. Pozitrónium keletkezésének hatáskeresztmetszete He célato
mok esetén a bombázó pozitronok energiájának a függvényében, a) kí
sérleti hatáskeresztmetszetek összehasonlítása • ,A,V: pozitron-lövedék; 
protonok elektron befogási hatáskeresztmetszete (—), b) Kísérleti és el
méleti hatáskeresztmetszetek összehasonlítása: •: kísérlet; ...: Torzított
hullámú közelítés; ----- : CTMC. (CHARLTON: Phys. Scripta 42 (1990)
164, 2. ábra alapján.)
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metszete látható a lövedék energiájának függvényében 
He célatom esetén. A hatáskeresztmetszet a reakció kü
szöbétől meredeken emelkedik, majd az elektron pálya
sebességének kétszeres környezetében (40-50 eV) éri el 
a maximumot, majd monotonon csökken. Más nemesgá
zokra is hasonló lefutású görbét mértek. Ugyanezen az 
ábrán protonok befogási hatáskeresztmetszete is látható. 
Nyilvánvaló, hogy a proton nagy tömege miatt a kis se
bességeknél mért hatáskeresztmetszet jóval nagyobb. 
Nagy sebességeknél azonban a pozitron befogási hatás
keresztmetszete a nagyobb. Ennek okát most is a részecs
kék különböző tömegére vezethetjük vissza, mert az üt
közés során a pozitron sebessége azonos lehet az atomi 
elektron sebességével, amíg proton esetén a kirepülő 
elektron csak kétszeres szórás után tudja felvenni a pro
ton sebességét és irányát. A torzított hullámfüggvények
kel számolt adatok a maximum közelében jól egyeznek a 
kísérleti értékekkel, de nagyobb sebességnél sokkal me
redekebben csökkennek. A CTMC-vel számolt adatok is 
hasonlóan viselkednek nagy energiákon, kis energiákon 
azonban igen nagy az eltérés.

Elektronbefogás a lövedék folytonos energiájú 
állapotaiba

Az elektronbefogás nem csak a lövedék kötött álla
potába, hanem annak folytonos energiájú állapotaiba is 
történhet, ami azt jelenti, hogy a lövedék rendszerében 
az elektron sebessége közel nulla. Ez a folyamat jól is
mert az ion-atom ütközéseknél ahol a lövedék irányá
ban (0°) mért elektronspektrumban a lövedék sebessé
gének megfelelő elektron-sebességnél éles csúcs jelenik 
meg. Hasonló jelenség pozitron-atom ütközéseknél is 
várható. Itt azonban a lövedék tömege megegyezik a 
kiütött elektron tömegével, ezért az energiamegmaradás 
miatt a pozitronnak le kell lassulnia, hogy az elektron 
fel tudjon gyorsulni azonos sebességre. (Protonoknál is 
fel kell az elektronnak gyorsulnia az ion sebességére, 
de itt a nagy tömeg különbség miatt a proton energia- 
változása gyakorlatilag elhanyagolható.) Többen vizs
gálták a folyamat valószínűségét pozitron-H ütközési 
rendszernél. A számításoknál azonban a kvantumme
chanikai három test probléma minden nehézsége jelent
kezik hiszen a hosszú-hatótávolságú Coulomb-erők 
miatt figyelembe kell venni a pozitron-elektron, a po
zitron-proton és a proton-elektron közötti kölcsönhatá
sokat. A problémát ezért csak különböző közelítő meg
oldásokkal lehet megoldani. A 8. ábrán egy kvantum- 
mechanikai módszer, valamint a CTMC alapján számolt 
kétszeresen differenciált hatáskeresztmetszetek látha
tók. Összehasonlítva az adatokat a proton-atom ütközé
seknél számoltakkal, ahol határozott csúcs csak 0° irá
nyában létezik, pozitron-ütközésnél minden kirepülési 
szögnél jelentős hatáskeresztmetszet növekedés van. 
Ennek oka az, hogy az ütközés során a pozitronok ki
sebb tömegük miatt sokkal nagyobb szögekbe szóród
nak mint a protonok. További érdekesség, hogy csak a 
kvantummechanikai számolások mutatnak minden kire
pülési szögnél határozott csúcsot, a CTMC-vel számolt 
adatok semmilyen struktúrát nem mutatnak.

8. ábra. Kétszeresen differenciális számolt ionizációs hatáskeresztmet
szetek 100 pozitron-H ütközésnél a kirepülő elektron energiájának a 
függvényében. Az ábrán a 0°, 5°, 10°, 20°, 30°, .40°, 50°, 60°, 80°, 
90°, 120°, 180° kirepülési irányokat rendre I—XII számokkal jelöltek.
—: CTMC; ----- : K v a n tu m m e c h a n ik a i  s z á m o lá s . (B a n d y o pa d h y a y  et

AL: J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 2 7 (1994) 4337, 2. ábra alapján.)

Kísérletileg még nem sikerült igazolni a folyamat léte
zését. Elektronspektrumokat idáig csak 100 eV pozitron- 
Ar ütközés esetén mértek 0°, 30°, 45° és 60° kirepülési 
szögeknél. Ezekben azonban nem látható semmilyen 
struktúra, ami a folytonos energiájú állapotba történő 
befogás létezésére utalna. Számítások Ar célatomra saj
nos nem léteznek. A célatomra számolt hatáskeresztmet
szetekből pedig nehéz megbecsülni az Ar-ra várható ha
táskeresztmetszeteket. A fentebb már említett kísérleti 
nehézségek miatt pedig nagyon nehéz jó statisztikájú 
spektrumokat mérni, amelyek egyértelműen eldöntenék 
a folyamat létét vagy nem létét.

❖
A fentiekben megpróbáltam néhány érdekes ered

ményt kiemelni a pozitron-atom ütközések területéről. A 
nagyobb intenzitású pozitron-források megjelenésével 
egyre több, újabb érdekes terület válik kutathatóvá. Ki
sebb térszögű, de nagyobb feloldású kísérleti berendezé
seket lehetne használni, amelyek pontosabb adatokat 
szolgáltatnának az ütközési folyamat jobb megértéséhez. 
Ki lehetne terjeszteni a kutatásokat a belsőhéj ionizáció, 
az Auger elektron-spektroszkópia irányába is. A vizsgála
tok számos bizonyára meglepő eredményre vezetnének.

Debrecenben évtizedek óta sikeresen folyik az atomi 
ütközési folyamatok kutatása. Az itt felhalmozott tapasz
talat és kísérleti technika jól alkalmazható lenne a pozit
ronokkal végzett kísérleteknél is. A meglévő MGC ciklot
ron segítségével számos, ßf-t kibocsátó, nagy aktivitású 
radioaktív forrást lehetne előállítani a kísérletek számára.
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RÁDIÓBESZÉLGETÉS NEUMANN JÁNOSSAL, 40 ÉVVEL EZELŐTT

A: Kedves hallgatóim. Az az elegáns egyszerűséggel 
berendezett iroda ahol most dr. margittai Neumann 
János professzor úr ül velem együtt itt a Szabad Magyar- 
ország Hangjának mikrofonja előtt, az új korszak főhadi
szállásának, az Egyesült Államok Atomenergia Bizottsá
gának washingtoni épületében van. Neumann professzor 
úr ennek az öttagú bizottságnak múlt év októberében 
kinevezett és egy hónappal ezelőtt az Amerikai Szenátus 
által egyhangúlag megerősített tagja. így mind tudomá
nyos, mind hivatalos minőségében ahhoz a szűkkörű, de 
nagy fontosságú csoporthoz tartozik, amely végső fokon 
az emberi történelem talán legradikálisabb, új lépését 
irányítja. Neumann professzor úr magyar ember. Ez a 
tény, kedves hallgatóim, valamennyiünket jogos büszke
séggel tölt el, és én biztos vagyok benne, hogy pro
fesszor úr is megérti az én érzelmeimet s azokét akik 
most ebben a pillanatban hallhatják.

J: Nagyon örvendek, hogy ezt mondja.
A: Neumann professzor urat pár szóval szeretném leír

ni kedves hallgatóimnak. 50-es életkorú, élénk, barna 
szeme van, mosolygós arca, ugye nem haragszik pro
fesszor úr, hogy azt mondom, eddigi beszélgetéseink 
folyamán is azt tapasztaltam, hogy igazán semmi sem 
könnyebb, mint önt egy gyors mosolyra bírni. Ezek után 
szeretnék áttérni professzor úr tudományos hátterére, 
amely hosszú téma volna, de mégis meg szeretném kérni 
arra, hogy röviden mondja el, hol végzett, hol tanult, 
mikor került el Magyarországról. Kérem professzor urat, 
tessék pár szót szólni erről.

J: Budapesten születtem 1903-ban és ott jártam középis
kolába 1921-ig, azután részben Berlinben és Zürichben vé
geztem az egyetemet, illetve a műegyetemet. Budapesten 
doktoráltam matematikából, illetve filozófiából 1925-ben, 
és Zürichben végeztem, mint vegyészmérnök, 1926-ban. 
Azután lényegileg Németországban éltem 1930-ig, a berlini 
egyetemen matematika magántanár voltam. Amerikába 
1930-ban kerültem, a princetoni egyetemre hívtak meg.

A: Hogyan került a meghívásra sor, professzor úr?
J: Akkori és mai kollégám, Veblen professzor, aki ak

kor princetoni professzor volt, hívott meg. Vele 1928-ban 
Bolognában egy nemzetközi kongresszuson ismerked
tem meg. 1933. óta vagyok kinevezve Princetonban, és
pedig egy akkor megszervezett új kutató intézetnél. Ezt 
Institute for Advanced Study-nak hívják, ma is annak 
vagyok a tagja.

A: Ez az intézet, azt hiszem, professzor úr, a maga ne
mében az egyike a leghaladóbb kutató intézeteknek az 
egész világon.

J: Ez kutatással foglalkozik és poszt-doktorális képzés
sel. Egy évben átlagban 1-2 száz ember jön oda doktorá
tus utáni továbbképzésre és kutatásra.

KXA 5853 04-13-55 The Hungarian Free Radio Interview, Washington 
DC. A kéziratot Nicholas A. Vonneuman bocsátotta rendelkezésünkre, 
az bátyjáról készülő könyvének részlete.

A: Professzor úr az elsők között volt akik ennél az 
akkor megalakult intézetnél...

J: A harmadik vagy negyedik kinevezés. Az első Ein
stein volt.

A: Ez önmagában is mutatja professzor úr fontosságát 
az amerikai tudományos életben. Kérem szépen, szeret
ném megkérdezni, hogy visszaemlékszik-e még a buda
pesti időkre, egy-egy professzorára, talán akivel ott dol
gozott, aki ott tanította professzor urat annakidején?

J: Oh, nagyonis élénken és nagyon jól emlékszem, kü
lönösen Fejér Lipótra és Riesz Frigyesre, akik azt hiszem 
ma is Budapesten vannak. Azon kívül Haar Alfrédre, aki 
sajnos a 30-as évek elején meghalt. Nekik nagyon sokkal 
tartozom és nagyon nagy hatással voltak rám.

A: Az amerikai atomkutatásban aránytalanul sok ma
gyar tudóst találhatunk. Ha mondana pár szót ezen ma
gyar kollégákról.

J: Oh, több magyarnak nagyon fontos szerepe volt 
ebben, jóval fontosabb mint nekem. Az első helyen azt 
hiszem Szilárd Leót kell említeni, azon kívül Wigner Je
nőt, Teller Edét.

A: Tudom, hogy professzor úr szerény ember, de azt is 
szeretném megemlíteni, hogy Teller Ede, Neumann pro
fesszor úrról a legnagyobb elismeréssel nyilatkozik, 
mondván, hogy az ön munkája nélkül nem sikerült volna 
olyan gyorsan elérni az atomfüzió gyakorlati megvalósí
tását, mint ahogyan sikerült.

J: Ezen a téren munkám azt tette eredményessé, hogy 
a nagyon gyors számítógépek bevezetése Amerikában 
épp azokban az években történt. Ezen a téren én elég 
sokat dolgoztam. Építettünk néhány nagyon gyors, nagy 
számítógépet, melyek mindenféle fizikai, alkalmazott 
matematikai, mérnöki számítások lebonyolítását rendkí
vül meggyorsítják, és általában a találomra való kísérlete
zést sokkal alaposabban előkészített és szelektált kísérle
tezéssel pótolják. Az kétségtelen, hogy az ilyenfajta gé
pek nélkül minden kísérletezés lassúbb, nehezebb, drá
gább és kevésbé merész volna.

A: Például mit csinál egy ilyen gép, mint amiről pro
fesszor úr beszélt?

J: Lényegileg semmi egyebet, mint amit egy ember is 
megcsinálna, de gyorsabban. Egy igazán nagy, modern 
gép játszva pótolja körülbelül 10000 vagy még több em
ber munkáját. A lényeg ebben nem is annyira az, hogy a 
gép segítségével az ember ugyanazt gyorsabban csinálja 
meg, hanem az, hogyha nem menne ilyen sebességgel, 
az ember ezeket a számításokat egyáltalában nem végez
né el és helyette találgatna. A találgatás egyrészt költsé
ges és sok időbe kerül, másrészt ha az ember egyszer 
találgatásra van utalva, akkor sokkal nehezebben hatá
rozza el magát, hogy egy új vagy szokatlan ideát kipró
báljon, és általában sokkal kevésbé merészen használja 
ki ezeket az ideákat s kísérletezi ki őket.

A: Hogy történt az, hogy mint matematikus az atomku
tatás kérdésével került ilyen szoros kapcsolatba?
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J: Matematikusokat általában tiszta és alkalmazott mate
matikusokra szokás osztani, azonban ez az elválasztás, 
mint a legtöbb ilyen elválasztás, nem éles és nagyon gyak
ran előfordul, hogy ugyanaz az ember mind a két terüle
ten dolgozik. Én inkább tiszta matematikusnak monda
nám magamat, azonban elég sok dolgom volt alkalmazott 
matematikával, különösen kvantumelmélettel és hidrodi
namikával. Ezekről a területekről az átmenet ide eléggé 
természetes.

A: Professzor úr dolgozott Einsteinnel együtt?
J: Igen.
A: Hát, azt hiszem, hogy ez önmagában véve is a pro

fesszor úr figyelmét kellett hogy irányítsa kvantumelmé
let és ezen keresztül a ... (J: Természetesen) felé. Ami 
nagyon szerencsés, mert így történt aztán az, hogy pro
fesszor úr e modern tudomány előharcosai közé tartozik. 
Professzor úr, azt szeretném megkérdezni most, hogy mi
után ön itt az atomenergiai bizottságnál többek között az
zal foglalkozik, hogy kutatja és elősegíti az atomenergia 
békés felhasználásának lehetőségeit, mit tudna mondani, 
mit jelentene, ha Magyarországon lehetne ezekkel a mo
dern dolgokkal komolyan és szabadon foglalkozni, mit 
jelentene Magyarország számára az, hogy például ön a 
tudását és a többi magyarok a tudásukat ezen a területen 
mondjuk Magyarországon tényleg biztosítani tudhatnák?

J: Az atomenergia békés alkalmazásában ma legalábbis 
két fontos terület van, természetesen senki sem tudhatja, 
hogy a jövőben nem lesz-e még sokkal több. Fontos ma 
egyrészt az, hogy mesterséges radioaktív elemeket tetszés 
szerint, a múlthoz képest nagyon nagy mennyiségben és 
aránylag nagyon alacsony áron lehet előállítani. Másrészt 
energiát egészen új módon és lényegében fűtőanyag nél
kül lehet előállítani. Az első azt jelenti, hogy a radioaktivi
tást -  az orvostudományban, fiziológiában, mezőgazda
ságban és azon kívül ipari területeken, metallurgiában és 
így tovább -  sokkal könnyebben, egészen más mértékben 
lehet használni most, mint azelőtt. Energiatermelésnél a 
változások még direktebben érzékelhetők és érthetők. Ez 
Amerikában is, ahol az energia rendkívül olcsó, és nagyon 
nagy mennyiségekben fogyasztatik, alighanem fontos 
lesz. Az energiaárak ugyan már ma is alacsonyak, de min
den további árredukció fontos, mert nagyon nagy fogyasz
tással állunk szemben. Ezzel ellentétben olyan országok
ban, -  azt hiszem, hogy ezek közé tartozik Magyarország 
is -  ahol az energia aránylag drága és a fejenkénti energia

fogyasztás kevésbé magas, jelentős változást fog okozni a 
lényegesen olcsóbb energiaforrás, és magasabb fejenkénti 
energiafogyasztás válik lehetővé. Kétségtelen, hogy a 
múltban minden iparosodás kritikusan azon múlt, hogy az 
energia olcsóbb lett. Kétségtelen, hogy olyan országok
ban, ahol a szén- és a vízierő ellátás nem bőséges, ennek 
nagyon nagy hatása lesz.

A: Azt hiszem, professzor úr, nyugodtan mondhatjuk, 
hogy az atomerő fölhasználása, mely ma még gyerekcipő
ben jár, teljesen új történelmi korszakot nyit meg az embe
riség előtt, egy lehetséges bőség korszakát, melyet nem is 
lehet semmihez sem hasonlítani ami a múltban volt.

J: Azt hiszem semmi kétség sincsen, hogy ez egy új 
ipari forradalom kezdete, amelyik van olyan fontos, mint 
az elektromosság bevezetése. Ma még nem nagyon lehet 
megbecsülni, hogy a következmények milyen méretűek 
lesznek, mennyi mindent fognak befolyásolni.

A: És hogy ebből Magyarország ki ne maradjon, szük
ség volna, hogy Magyarország is részt tudjon venni az 
előrehaladásban.

J: Minden országnak, a leghatározottabban Magyaror
szágnak abszolút létérdeke, hogy abban a további iparo
sodásban, amivel ez járni fog, részt vegyen, hogy ne le
gyen hátrányban azzal, hogy ebből a folyamatból ki van 
zárva, vagy, hogy ebbe csak lassan és redukált mérték
ben kapcsolódik bele.

A: Egy utolsó kérdés, professzor úr, ami majdnem ter
mészetesen következik abból, amiről az előbb beszélget
tünk. Ha a professzor úr tehetné, akkor hajlandó volna-e 
részt venni ebben a munkában, mely Magyarországon is 
az atomerő felhasználásának előmozdítását szolgálná?

J: Kétségtelenül ez egy nagyon szép lehetőség volna.
A: Gondolja, hogy a többi magyar is, akik ezen a terü

leten dolgoznak, azok is szívesen rendelkezésére adnák 
tudásukat az országnak?

J: Nincs kétségem.
A: Kedves hallgatóim, azt hiszem, a professzor úr ideje 

lejárt és kénytelenek vagyunk búcsút venni tőle. Nagyon 
szépen köszönöm a szívességét, professzor úr, magyar 
hallgatóink nevében is. Kedves hallgatóim, Dr. Neumann 
János professzor urat hallották, aki az amerikai atomtudó
sok kis és válogatott csoportjába tartozik. Beszélgetésünk 
az Egyesült Államok Atomenergia Bizottságának washing
toni hivatalában folyt le, mely Bizottságnak Neumann pro
fesszor úr Eisenhower elnök által kinevezett tagja.

FERENCZI GYÖRGY ALAPÍTVÁNY

Ez év (1995) júliusában Ferenczi Istvánné, mint alapí
tó, elhunyt fia, DR. FERENCZI GYÖRGY fizikus, a fizikai 
rtidományok doktora, állami díjas az Eötvös Loránd Fizi
kai Társulat főtitkára, a SEMILAB Félvezető Fizikai Labo
ratórium Rt. alapító igazgatója tudományos munkásságá
nak és emberi kiválóságának emlékére jogi személyként 
működő Alapítvány létrehozását határozta el. Az Alapít
vány célja olyan 35 éven aluli hallgatók, oktatók és kuta
tók jutalmazása, munkájának támogatása, akik Ferenczi 
György munkássága, a félvezető-kutatás szakterületén 
kiemelkedő eredményt értek el tanulmányaik, kutatásuk,

illetve oktatómunkájuk során. Az Alapítványból minden 
évben, először 1995. évben egy vagy több fő részesül 
ebben a díjban. A díj egyszeri kitüntetés vagy ösztöndíj 
lehet. A díj átadására Ferenczi György születésnapján, 
október 21-én, ünnepélyes ülésen kerül sor. Az Alapító 
és az Alapítvány Kuratóriumának tagjai szeretnék, ha az 
Alapítvány célkitűzéseihez és Ferenczi György emléké
hez méltóan már az első évben, az idő rövidsége ellenére 
magas színvonalú pályázatok beadására kerülne sor. Kér
jük a pályázatokat a Fizikai Szemle szerkesztőségébe 
(Eötvös Társulat) eljuttatni.
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A FIZIKA TANÍTÁSA Rovatvezető: Gecső Ervin
Országos Közoktatási Intézet

EMBER ÉS TERMÉSZET
NEMZETI ALAPTANTERV -  tervezet, 1995. június

Az Ember és természet műveltségi terület keretében 
folyó nevelés-oktatás bevezeti a tanulókat az anyagok 
tulajdonságainak, az élőlények sajátosságainak, a termé
szeti környezet változásainak, kölcsönhatásainak, jelen
ségeinek, törvényszerűségeinek a megismerésébe, így 
alapozva meg a korszerű természettudományos művelt
séget. Sajátos nevelési, képzési feladatainak teljesítése ré
vén hozzájárul a természet megszerettetéséhez, a termé
szet kincseinek megóvása iránti felelősség alakításához.

A Természetismeret feladata az elemi természettu
dományos nevelés. A gyermek közvetlen környezetében 
figyeli, védi, gondozza a természetet, fedezi fel az élővi
lág és a környezet kapcsolatait, egymásrautaltságát.

A természettudományos nevelés elemi szinten is a 
környezeti nevelés része. Olyan összetett személyiség-, 
magatartás- és attitűdformálás, amely képessé tesz a má
sokkal való együttműködésre, a környezettudatos életvi
telre.

A kisiskolások elemi természettudományos nevelésé
nek tengelyében az életkornak megfelelő megismerési 
módszerek megtanulása és azok folyamatos gyakorlása 
áll. A természettel kapcsolatos tevékenységek az objektív 
megismerés képességét fejlesztik, megtanítják a tapaszta
latok rögzítését szóban, rajzban és írásban.

A 6-12 éves korosztály nevelése csak megindítja, de 
nem zárhatja le a természettudományos ismeretek meg
szerzésének és fogalmak kialakításának folyamatát. Ezért 
az alaptanterv nem teszi követelménnyé a tudományos 
fogalmak meghatározását és megtanulását.

A Fizika keretében elsődlegesen azokkal a mechani
kai, hőtani, elektromosságtani, fénytani jelenségekkel 
ismerkednek meg a tanulók, amelyek megalapozzák a

korszerű fizikai szemléletmód kialakulását, a többi termé
szettudományos tantárgy tanítását, tanulását és segítenek 
a mindennapi élet, valamint a technika által felvetett egy
szerűbb kérdések megválaszolásában. Ezen túlmenően a 
tanulónak elemi szinten tájékozottságot kell szereznie a 
modern fizika azon eredményeiről is, amelyeket közvet
lenül vagy közvetve felhasználnak napjaink technikai 
eszközeiben (atomenergia, elektromágneses sugarak, 
mesterséges égitestek stb.).

A Kémia a mindennapi életből vett gyakorlati példák
kal, tanári és tanulói kísérletekkel ismerteti meg a ben
nünket körülvevő anyagok legfontosabb tulajdonságait, 
átalakulásait és felhasználásuk módját. Az elemi anyag- 
szerkezeti törvényszerűségek révén segíti elő az adatsze
rű ismeretek rendszerezését, könnyebb megértését és 
ezen keresztül tartós befogadását. Megalapozza a korsze
rű, környezetbarát szemlélet elsajátítását és a környezet
tudatos magatartás kiteljesítését.

A Biológia és egészségtan tanulmányozásával a ta
nulók megismerik az élő és élettelen természet szoros 
kapcsolatát, az élőlények testfelépítése és életmódja kö
zötti összefüggéseket, az élővilág egységét és fejlődését, 
az élőlények állandóságát és változékonyságát. A bioló
giai művelődési anyag feldolgozása során alakítja a tanu
lókban a természet ismeretén és szeretetén alapuló, meg
győződésből fakadó, tudatos, aktív természetvédelem 
igényét. Bemutatja azt is, hogy milyen szoros a kapcsolat 
az ember és környezete között, melyek az ember egész
ségére kedvező és ártalmas tényezők. Az emberi szerve
zet felépítésének, működésének megismerésével tudato
san alkalmazhatják a tanulók az egészséges életmóddal 
kapcsolatos szabályokat.

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK

1-6. évfolyam 7-10. évfolyam

I. ISMERETSZERZÉSI, -FELDOLGOZÁSI ÉS -ALKALMAZÁSI KÉPESSÉGEK

Tanúsítson a tanuló érdeklődést a természet jelenségei, folyamatai iránt. Tudjon ismeretekhez jutni a természeti és technikai kör
nyezet jelenségeinek, folyamatainak megfigyelése, mérése, kísérleti vizsgálata és modellezése, illetve az ismeretterjesztő irodalom és 
a könyvtár használata révén. Legyen képes a természettudományok körébe tartozó különböző problémák felismerésére.

a) Legyen képes a természet jelenségeit (tárgyakat, élőlényeket) és 
folyamatait észrevenni, azokat elemi szinten megfigyelni

b) Tanári irányítással tudjon egyszerű vizsgálatokat elvégezni

c) Ismerje fel a vizsgálódásokhoz, mérésekhez szükséges eszközöket, 
és használja azokat balesetmentesen

d) Szerezzen gyakorlottságot a mindennapi életben előforduló méré
sekben és a hosszúság, a tömeg, a térfogat és az idő mértékegysé
geinek használatában

A) Váljon igényévé az önálló ismeretszerzés. Legyen képes a fizikai, 
kémiai, biológiai jelenségek, folyamatok, változások, kölcsönhatá
sok tudatos megfigyelésére

B) A természet vizsgálatakor vegye figyelembe, hogy a természet egy
séges egész, és csak megismerése során tagoljuk részekre. Tudjon 
természettudományi vizsgálatokat, egyszerű kísérleteket önállóan 
megtervezni és végrehajtani

C) Legyen gyakorlata a taneszközök, vizsgálati és kísérleti eszközök, 
anyagok balesetmentes használatában

D) Szerezzen jártasságot a művelődési anyagban szereplő Sí és a gya
korlatban használt Sl-n kívüli mértékegységek, azok tört részeinek 
és többszöröseinek használatában
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e) Tanári segítséggel tájékozódjon egyszerűbb enciklopédiákban, lexi
konokban

0 Vegye észre a természet szépségeit

E) Legyen képes önállóan használni különböző szaklexikonokat, szak
szótárakat, határozókat, atlaszokat, képlet- és táblázatgyűjteménye
ket. Értse a szellemi fejlettségének megfelelő szintű természettudo
mányi ismeretterjesztő könyvek, cikkek, televízió- és rádióadások 
információit

F) Értékelje a természet szépségeit

2 .

a)

b)

c)

d)

e)

Legyen képes a tanuló a természeti és technikai környezetről különféle módon szerzett ismereteit egymással összehasonlítani, 
csoportosítani, rendszerezni, vizsgálatainak eredményeit elemezni. Tudja a természetről szerzett ismereteit elmondani, leírni,
ábrázolni.
Legyen gyakorlata a különböző tárgyak, élőlények, jelenségek kva
litatív és kvantitatív jellemzőinek elemi szintű összehasonlításában 
Tanári segítséggel tudja összehasonlítani a szűkebb és tágabb kör
nyezetében megnyilvánuló kölcsönhatások, változások kezdeti és 
végállapotát
Szerezzen jártasságot a jelenségek, folyamatok egy-egy körének 
megadott szempontú csoportosításában

Megfigyeléseit, tapasztalatait saját szavaival, egyszerűen tudja meg
fogalmazni és írásban rögzíteni

Vegye észre a valóság és annak képi ábrázolása közötti kapcsolatot. 
Tudja az egyszerű képi és szöveges információkat értelmezni

A) Szerezzen jártasságot az ismeretszerzés, a vizsgálódás szempontjá
ból lényeges és lényegtelen jellemzők, tényezők elkülönítésében

B) Legyen képes megállapítani, hogy a kísérletek során az egyik ténye
ző, mennyiség változása következtében miként változik meg a vele 
összefüggésben lévő másik tényező, mennyiség

C) Tudja a megfigyelések, mérések, kísérletek során nyert adatokat 
áttekinthetően rendezni. Legyen gyakorlott a tárgyak, élőlények, 
jelenségek, adatok osztályozásában, rendszerezésében, ismerje fel a 
rendszer tagjai közötti összefüggéseket

D) Legyen képes a vizsgálatok, kísérletek eredményeit értelmezni, 
azokból következtetéseket levonni és általánosítani. Ismerje a leg
fontosabb szakkifejezéseket. Megfigyelései, vizsgálatai, kísérletei 
során szerzett ismereteit pontosan tudja megfogalmazni és írásban 
rögzíteni. Használja az anyagok, mennyiségek konvencionális jeleit.

E) Tudja a vizsgálatok, kísérletek során nyert adatokat különféle diagra
mon, grafikonon ábrázolni, illetve a kész diagramok, grafikonok ada
tait leolvasni, értelmezni. Szerezzen gyakorlatot a művelődési anyag
gal kapcsolatos egyszerűbb vázlatrajzok, sematikus ábrák, kapcsolási 
rajzok készítésében és a kész ábrák, rajzok értelmezésében

Tudja a tanuló magyarázni ismereteinek mennyisége és mélysége szerint a természeti jelenségeket és folyamatokat, valamint a 
technikai alkalmazásokat. Legyen képes felhasználni a mindennapi élet feladatainak, problémáinak megoldásában a természet- 
tudományi művelődési anyag elsajátítása során szerzett jártasságait, képességeit, készségeit is.

a) Tudjon ésszerű magyarázatot keresni az iskolai tananyagban nem 
szereplő, egyszerű természeti jelenségek okaira, legyen képes egy
szerű technikai eszközök működésének magyarázására

b) Lássa be, hogy környezetének állapota saját egészségére is hatással 
van, igényelje az egészséges életkörülményeket

c) Ismeretei ébresszék rá, hogy felelős a természet jövőjéért, fenntart
hatóságáért, és ezért becsülje meg környezetének értékeit

A) Legyen képes a művelődési anyagban nem feldolgozott természeti 
jelenségeket értelmezni, gyakoribb eszközök, gépek, felszerelési 
tárgyak működését magyarázni, ezekhez szükség szerint használjon 
modelleket

B) Lássa be elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában, hogy az 
egészség érték, és legyen képes fizikai és pszichés egészségének, az 
egészséges környezetnek megőrzésére

C) Törekedjék a környezet- és természetvédelmi problémák enyhítésé
re, megoldására, használja fel ehhez az összes természettudományi 
tantárgyban megszerzett ismereteit, képességeit

II. TÁJÉKOZOTTSÁG AZ ANYAGRÓL

Ismerje a tanuló a környezetében előforduló legfontosabb -  különböző szerveződési szintű -  anyagok alapvető tulajdonságait.
a) Ismerje meg vizsgálódásai alapján a környezetében előforduló, fon

tosabb élő és élettelen anyagok néhány tulajdonságát

b) Legyen tájékozott arról, hogy mely élelmiszerek fogyasztása szüksé
ges szervezetünk egészséges fejlődéséhez

c) Tartózkodjék az élvezeti és kábítószerek (szeszesital, cigaretta, 
drog) kipróbálásától

d) Tudja, mely anyagok szennyezik leggyakrabban a környezetet

A) Ismerje fel a természetben és a technikai környezetben előforduló 
legfontosabb anyagok érzékelhető és mérhető tulajdonságait. Le
gyen elemi szintű tájékozottsága az anyag részecskeszerkezetéről, a 
részecskék kölcsönhatásáról. Ismerje az élő szervezetet felépítő 
szeives és szervetlen anyagokat, azok legfontosabb tulajdonságait, 
valamint az élő anyag jellemzőit. Legyen áttekintése az élő anyag 
magasabb szeiveződési szintjeinek jellemzőiről.

B) Lássa az élelmiszerek tápanyagtartalma és értéke közötti össze
függést

C) Ismerje az emberi szervezetet veszélyeztető anyagok (alkohol, niko
tin, drog, gyógyszer) szervezetre gyakorolt hatását

D) Törekedjék mikrokörnyezetében a szennyező anyagok káros mérté
kű felhalmozódásának megelőzésére, illetve csökkentésére

in. TÁJÉKOZÓDÁS AZ IDŐBEN. AZ IDO ES A TERMÉSZETI JELENSÉGEK 

Legyen a tanulónak áttekintése a Föld és a földi élet változásairól, fejlődéséről; tudja, hogy az idő múlásával az élőlények is változnak.
a) Szerezzen gyakorlatot az idő mérésében, az időtartamok becs

lésében

b) Ismerje a napszakok és az évszakok változását és ennek okát.
Tudja, hogy az idő múlásával az élőlények is változnak

A) Tudja, hogy a természeti jelenségek, folyamatok egyik alapvető 
jellemzője az idő. Tudja, hogy az idő alapmennyiség, és felhasználá
sa révén meghatározható néhány más mennyiség is

B) Legyen áttekintése a földi élet időbeli változásairól, fejlődéséről.
Legyen áttekintése az élőlények egyedfejlődéséről, az emberi 

élet szakaszainak főbb jellemzőiről.
Ismerje fel, hogy egyes esetekben a jelenségek „megfordíthatok” 

(fordított sorrendben is lejátszódhatnak), más esetekben nem. Is
merje fel az életfolyamatokban a visszafordíthatatlanságot.
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IV. TÁJÉKOZÓDÁS A TÉRBEN. A TÉR ÉS A TERMÉSZETI JELENSÉGEK

Legyen tájékozott a tanuló az öt körülvevő világban, az egyes tájak jellegzetességeinek és az ottani élőlények tulajdonságainak körében
a) Ismerje a világtájakat, tudja azokat felismerni a valóságban és a tér

képen
b) Tudjon tájékozódni a lakóhelyén és annak környékén
c) Ismerje Magyarországon belül lakóhelye, Európán belül Magyaror

szág elhelyezkedését
d) Legyen képes a tárgyak helyét és a mozgásokat különböző néző

pontból is jellemezni

e) Tudja a környezetében előforduló tárgyak méretét saját testméretei
hez viszonyítani

f) Ismerje a környezetében élő növények és állatok elterjedési te
rületét

A-C) Lásd a Földünk-környezetünk műveltségi terület általános fej
lesztési követelményeiben

D) Ismerje a nyugalom és a mozgás viszonylagosságát. Tudja, hogy a 
jelenségek vizsgálatakor általában a Földhöz viszonyítjuk a testek 
helyét, mozgását, de más vonatkoztatási rendszert is lehet választani

E) Legyen áttekintése a természetben található méretek nagyságrendjé
ről, tudja ezeket összehasonlítani

F) Legyen áttekintése az egyes kontinensek, országok jellegzetes növé
nyeiről és állatairól

V. TÁJÉKOZOTTSÁG A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS MEGISMERÉSRŐL, A TERMÉSZETTUDOMÁNY FEJLŐDÉSÉRŐL

Legyen tájékozott a tanuló arról, hogy a természettudomány fejlődése a különböző népek, országok tudósai, kutatói egymásra 
épülő munkájának az eredménye, s e munkában jelentős szerepet töltöttek be a magyar tudósok, kutatók is.
a) Tudatosuljon benne, hogy a természetről szerzett ismereteinket 

megfigyelés, vizsgálódás, kísérletezés, mérés útján szerezzük meg. 
Legyen tájékozott arról, hogy a természettel kapcsolatos ismereteit 
felkészültségének megfelelő könyvek, cikkek olvasása, a rádió és a 
televízió adásainak a hallgatása, nézése révén is fejlesztheti

b) Legyen tájékozott arról, hogy a természettudomány -  más tudomá
nyok mellett -  meghatározó szerepet töltött be az emberiség problé
máinak megoldásában és az életfeltételek javításában

c) Értékelje, tisztelje a tudósok kiemelkedő eredményeit, kitartó szor
galmukat

A) Értse meg, hogy a megismerés folyamat, közelítés a valóság felé.
Tudja, hogy a természettudomány egyes ágainak kutatói ugyan

azt az anyagi világot vizsgálják és írják le, különböző szempontból 
és különböző módszerekkel. így közöttük szoros kapcsolat van, 
egymás munkáját segítik.

B) Tudja, hogy mely történelmi korban születtek a nagyobb jelentősé
gű természeti felfedezések, és kik voltak azok a természettudósok, 
akiknek a nevéhez a fontosabb felfedezések, törvények fűződnek

C) Ismerje a kiemelkedő tudományos eredményeket elért magyar or
vosok, természettudósok munkásságát

TERMÉSZETISMERET

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A 4. ÉVFOLYAM VÉGÉN
(A példákat dőlt betűvel szedtük)

Tananyag Fejlesztési követelmények 
(kompetenciák, képességek) Minimális teljesítmény

A MEGISMERÉSI MÓDSZEREK ALAPOZÁSA

Egyszerű természeti jelenségek, összefüg
gések, anyagok és élőlények cselekvéses, 
tapasztalati úton történő megismerése.

A közveüen környezetben is előforduló 
növények és állatok megfigyelése.

Megismerési módszerek elsajátítása: megfi
gyelés, leírás, összehasonlítás, csoportosítás, 
mérés, folyamatok nyomon követésének 
képessége. I.la,b,d; 1.2a—c; IlI.a 

Az élet tisztelete, a természet épsége, ha 
kell megvédése iránti igény és pozitív beállí
tódás. I.lf; I.3b,c; II.c,d

A tanult módszerek felhasználása a termé
szeti környezet megismeréséhez.

Tudja tapasztalatait szóban kifejezni, rajz
ban, írásban rögzíteni.

A2 ÉLŐ ÉS AZ ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI

A különféle ásványok, kőzetek, a talaj, a 
víz, a levegő, a fa, a fémek érzékelhető és 
mérhető tulajdonságai, a tulajdonságok vizs
gálata.

Alapvető felszíni formák és felszíni vizek.
A természetben megfigyelhető jelenségek, 

folyamatok.
A természetben megfigyelhető változások: 

időjárás, napszakok, évszakok változásának 
okai.

Egyéni érzékszervi megfigyelések, folyama
tos irányított megfigyelések és mérések, a 
tapasztalatok gyűjtése, szóbeli összefoglalása 
a vizsgált anyagok tulajdonságairól.

Összefüggések felismerése, a szél, a csapa
dék, a folyóvíz felszínformáló munkájában.

Fedezze fel az ok-okozati kapcsolatokat a 
természeti folyamatok vizsgálata közben.
I.3a

Felszíni formák felismerése, megnevezése.
Halmazállapot-változások, oldódás, olva

dás, égés, csapadékképződés, a szél és víz 
felszínalakító munkája.

A levegő-, a talaj- és a vízszennyezés meg
előzésének, a szennyezés egészségkárosító 
hatásának ismerete.

Időjárás, napszakok, évszakok megnevezé
se.

A tanulók környezetében megfigyelhető 
növények (akácfa, vadgesztenye, petúnia, 
muskátli), állatok (kutya, macska, veréb, 
csiga) főbb jellemzői, kapcsolatuk környeze
tükkel.

A 6-10 éves gyermek életműködéseinek 
főbb (mozgás, táplálkozás, légzés) jellemzői, 
élettani igényei.

Legyen képes az élőlények főbb jellemzőit 
megfigyelni, majd elmondani, leírni, lerajzol
ni, hogy annak alapján az élőlényt társai fel
ismerhessék. I.la; I.2d,e; II.a 

Figyelje saját testének élettani jellemzőit, 
vegye észre változásait. I.2b; I.3b; II.a,b; IV.e

Egy fásszárú, egy lágyszárú növény, egy 
emlős, egy madár, egy gerinctelen állat test
részeinek felismerése.

A növények és az állatok életéhez szüksé
ges környezeti feltételek felsorolása.

Ismerje főbb testméreteit ( testmagasság, 
tömeg, mellbőség, lábfej, arasz) és életmű
ködésének jellemző értékeit (légzésszám, 
pulzusszám, testhőmérséklet).
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Tájékozódás a környezetben, világtájak 
ismerete, egyszerű alaprajzok, vázlatok ké
szítése és értelmezése tanítói segítséggel. A 
lakóhely környékének természetföldrajzi 
jellemzői (fekvés, felszín, növények, állatok).

Térbeli tájékozódás az iránytű segítségével. 
Irányított megfigyelések a lakóhely környé

kén. 1.1b; IV.a,b,d

Tudjon tájékozódni a világtájaknak megfe
lelően (árnyék, iránytű, növényzet segítségé
vel).

A lakóhelyhez közeli kirándulóhely meg
nevezése és leírása.

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A 6. ÉVFOLYAM VÉGÉN
(A példákat dőlt betűvel szedtük)

Tananyag Fejlesztési követelmények 
(kompetenciák, képességek) Minimális teljesítmény

AZ ANYAG ÉS NÉHÁNY TULAJDONSÁGA

Az anyag halmazállapotának felismerése és 
legfontosabb tulajdonságainak ismerete.

Az anyag részecskeszerkezete. A levegő és a 
víz legfontosabb tulajdonságainak vizsgálata. 

Talajvizsgálat.

Következtetés a halmazállapot-változások
ból az anyag részecskeszerkezetére. II.a

Ismerje fel az anyag három halmazálla
potát.

A víz, a levegő és a talaj legfontosabb tulaj
donságai.

KÖRNYEZETÜNK ÉLŐVILÁGA

A legfontosabb gyümölcseinket és zöldség
féléinket adó növények (szilvafa, almafa, 
szőlő, paradicsom, sárgarépa, fejeskáposzta, 
burgonya, vöröshagyma) testfelépítése, éle
te, környezeti igénye és termesztése.

A gyümölcsök és zöldségek károsítóinak 
(cserebogár, káposztalepke, peronoszpóra) 
testfelépítése, élete.

Leggyakoribb haszonállataink (sertés, szar
vasmarha, házityúk) testfelépítése, élete, te
nyésztése. Néhány ház körül élő állat (házi
egér, fecske, földigiliszta) testfelépítése, élete.

Növényi és állati részek vizsgálata, az ezek
hez szükséges eszközök (bontótű, szike, 
lupe) helyes használata. I.lc 

Az élőlények csoportosítása, hasonlóságaik 
és különbözőségeik alapján. I.2a,c 

Az élőlény és élő-, illetve élettelen környe
zetének kölcsönhatása, ezek leírása és be
mutatása. I.2b,d

A megismert növények és állatok felisme
rése és megnevezése részeik alapján is.

A táplálkozásunkban felhasznált növényi ré
szek és a növény élettartamának kapcsolata.

A megismert állatok jelentősége az ember 
életében.

Az ember szerepe élő környezetének alakí
tásában.

A környezetbarát növénytermesztés és 
állattenyésztés főbb ismérvei.

Az állattartás egészségügyi, jogi, etikai kö
vetelményei.

TESTÜNK ÉS ÉLETMŰKÖDÉSEINK

A 10-14 éves gyermek életműködéseinek 
főbb jellemzői és élettani igényei.

A serdülés folyamata és megnyilvánulásai 
(a bőr változásai, mozgás, hangmagasság, 
másodlagos nemi jellegek, havi térzés, mag
ömlés).

Személyi higiénia a kamaszkorban.
Elsősegélynyújtás és betegápolás a család

ban.

Saját életből vett példákon a növekedés és 
fejlődés különbségének magyarázata. III.b 

Mentális felkészülés a serdüléssel járó testi 
és lelki változások fogadására. I.3b; II.c; IlI.b

Az ember életműködéseinek és az azokhoz 
szükséges környezeti feltételeknek a felsoro
lása.

A serdülés szembetűnő test-, alakbeli és 
élettani változásai.

A serdülő szervezet egészséges működését 
befolyásoló környezeti hatások.

KÖRNYEZETÜNK TERMÉSZETFÖLDRAJZI ELEMEI

A szűkebb lakóhelyből vett példák alapján 
az időjárás, az éghajlat és elemeik: a hőmér
séklet napi és évi értékeinek alakulása.

A legfontosabb légköri folyamatok: a szél 
keletkezése, a csapadék képződése.

Felszíni formák, a felszínt alakító legfonto
sabb belső és külső erők. A levegő, a víz, a 
talaj és a felszín környezeti állapota.

Önálló megfigyelések és vizsgálatok időjá
rási elemek mérésével. A középhőmérséklet 
kiszámítása. Az éghajlatok kialakulási feltéte
leinek, a mérsékelt övezeti éghajlatok jellem
zőinek megfigyelése.

A felszín és felépítő kőzeteinek megfigyelé
se, az élővilág és a talaj irányított vizsgálata. 
I.lb

A legfontosabb légköri folyamatok elemi 
szintű ismerete.

A tanult felszíni formák megnevezése, az 
azokat kialakító legfontosabb folyamatok 
ismerete.

KÖZVETLEN ÉS TÁGABB FÖLDRAJZI KÖRNYEZETÜNK

Lakóhelyünk természeti jellemzői.
Magyarország a Kárpát-medencében: 

hazánk nagy tájainak (Alföld, Kisalföld, Al
pokalja, Dunántúli-dombság, Dunántúli-, 
Északi-középhegység, Budapest) jellegzetes
ségei.

Kontinensünk: Európa.
A Föld mint égitest és életünk színtere. A 

Föld alakja és az éghajlat összefüggése.
Tájékozódás a szárazföldek és az óceánok 

között.

Térképvázlatok készítése a környezetről, a 
természetföldrajzi jelenségek megfigyelésé
vel.

A térkép és a földgömb használata, a dom
borzati és vízrajzi térképek leolvasása. I.2e

A szárazföldek és óceánok megkeresése a 
földgömbön.

Mérési és tájékozódási képesség a föld
gömb és a térkép felhasználásával. IV.a,c

Tudjon önállóan alaprajzot és térképvázla
tot készíteni.

Hazánk jellegzetes tájainak és fontosabb 
vizeinek felismerése a tóképen, elemi tér
képhasználat. ™

A földrajzi fekvés meghatározása térképen 
és földgömbön.
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KÖLCSÖNHATÁSOK ÉS ENERGIAVÁLTOZÁSOK

Mechanikai, termikus, elektromos, mágne
ses és gravitációs kölcsönhatások felismeré
se és kísérleti vizsgálata.

A fény és anyag egyszerű kölcsönhatásai 
(visszaverődés, törés, prizma, színek).

Az oldódás kísérleti vizsgálata.
Az égés, a gyors és lassú égés feltételei. A 

tűzoltás.
A hosszúság, a terület, az idő, a hőmérsék

let mérése, mértékegysége.
A tömeg és az erő jele, mértékegysége.
Az energia elemi szintű értelmezése. Ener

giaváltozások felismerése egyszerű kísérle
teknél.

Az energiamegmaradás kvalitatív megfo
galmazása.

A munka és az energia kapcsolata.
A belső energia értelmezése, a változások 

kísérleti vizsgálata.
Hőtágulás szilárd, folyékony és légnemű 

testeknél.
A hőterjedés megfigyelése, értelmezése.

Irányított és önálló tanulói kísérletek elvég
zése és azok közös elemzése. I.lb; I.2a,b;
V.a

Gyakorlati mérések a térfogat, az erő és a 
tömeg megállapítására. A testek tulajdonsá
gainak és azok jellemző mennyiségeinek 
összefüggése.

A közös jellemző megkeresése különféle 
változásokban. I.2a,b Energiaforrások, ener
giahordozók felismerése.

A munka és az energia mértékegységének 
használata.

A részecskeszerkezet magyarázó elvként 
való használata.

Ismerje fel az alapvető fizikai változásokat.
Az égés feltételei és a tűzoltás elemi tudni

valói.
Gyakorlottság a hosszúság, az idő és a 

hőmérséklet mérésében.
Energiafajták megnevezése. Tájékozottság 

a lakóhely energiaellátásáról.
Az energiagazdálkodás, energiatakarékos

ság lehetőségei.
A hőtágulás jelentősége.
A hőterjedés felismerése a gyakorlatban.

FIZIKA

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A 8. ÉVFOLYAM VÉGÉN
(A példákat dőlt betűvel szedtük)

Tananyag Fejlesztési követelmények 
(kompetenciák, képességek) Minimális teljesítmény

A TESTEK HALADÓ MOZGÁSA

Az egyenesvonalú egyenletes mozgás
A hely és mozgás viszonylagossága. (Vo

natkoztatási rendszerek.)
A haladó mozgás.
Az egyenesvonalú egyenletes mozgás kí

sérleti vizsgálata és jellemzése.
A sebesség kiszámítása.
A tehetetlenség törvénye.

A hely és a mozgás viszonylagosságának 
felismerése (például mozgó vonat, a Nap 
„mozgása”). IV.D

A kísérlet adatainak lejegyzése, az út és az 
idő közötti összefüggés felismerése. I.1D;
III.A

Út-idő grafikon készítése és elemzése. 
I.2C; I.2E

A sebesség, az út és az idő kiszámítása. 
I.1D; I.3A

Ismerje föl az egyenletes mozgást konkrét 
példákon.

A sebesség kiszámítása mértékegységváltás 
nélkül.

A tehetetlenség törvényének ismerete.

Az egyenesvonalú egyenletesen válto
zó mozgás leírása

A mozgásállapot jellemzése.
A változó mozgás kísérleti vizsgálata és 

jellemzése.
Az átlag- és pillanatnyi sebesség.
A gyorsulás.
A szabadon eső test mozgása.
A tömeg.
A sűrűség.
A sűrűség kiszámítása.

A mozgásállapot felismerése konkrét pél
dákon. I.3A

A sebesség változásának felismerése, értel
mezése. I.2D

Az átlag- és pillanatnyi sebesség értelmezé
se konkrét példákon. I.2D

Az egyenletesen változó mozgás grafikus 
leírása. I.2E

Gyakorlottság a tömeg mérésében. I.1C; 
I.2C

A sűrűség, a tömeg és a térfogat kiszámítá
sa. LID; I.3A

A mozgásállapot felismerése gyakorlati 
példákon.

A változó mozgás felismerése konkrét pél
dákon.

Tudja megkülönböztetni az áüag- és pilla
natnyi sebességet.

A szabadesés jellemzése.
A tömeg és a térfogat mérése.
A sűrűség kiszámítása mértékegységváltás 

nélkül.

A mozgásállapot megváltozása. Az erő
A kölcsönhatás mozgásállapot-változtató 

hatása.
A lendület. A lenedet megmaradása.
Az erő mértékegysegének dinamikai értel

mezése.
Az erő ábrázolása vektorral.
Két erő együttes hatása.
Egyensúly.
Erő és ellenerő a kölcsönható testeknél,

A mozgásállapot-változással járó kölcsön
hatások vizsgálata. I.1A 

Az erő hatására bekövetkező sebességvál
tozás kísérleti vizsgálata. I.2A; I.2C 

A newton (N) értelmezése. I.1D 
Gyakorlottság az erő mérésében. I.1C-D 
Az erők együttes hatásának kísérleti vizsgá

lata.
Galilei és Newton munkássága. LIE; V.B

Tudja megkülönböztetni a mozgásállapot
változásokat.

Az erő mérése.
Az erő ábrázolása.
Az erő-ellenerő felismerése példákban.
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Különféle erőhatások és következmé
nyeik

Egyetemes tömegvonzás.
Bolygómozgás.
A mesterséges égitestek mozgása.
A Kepler-törvények kvalitatív megfogalma

zása.
A földi gravitáció és a súly.
A súrlódás.
A közegellenállás.

A rugalmas erő érzékeltetése. I.1A 
A súly mérése erőmérővel. I.1C; I.1D 
Következtetés a test tömegéből a súlyára és 

viszont. I.2D
A súrlódási erő kísérleti vizsgálata. I.2B 
A közeg-ellenállási erő érzékeltetése. I.1A 
Eötvös Loránd munkássága. LIE; V.C

A rugalmas erő hatásainak felismerése.
A gravitációs erő és a súly felismerése a 

gyakorlatban.
Ismerje fel a súrlódás és a közegellenállás 

jelenségét gyakorlati példákban.

ENERGIA, MUNKA, HO

Az energia és a munka
Az energia elemi értelmezése.
A munka értelmezése és kiszámítása. 
Az energia fajtái.

A kölcsönhatásban részt vevő testek állapot- 
változásának megfigyelése, elemzése. I.1A 

A munka, az erő és az út kiszámítása. I.1D; 
I.3A

Az energiafajták felismerése. I.3A 
Joule munkássága. LIE; V.B

A munka kiszámítása mértékegységváltás 
nélkül.

A különféle energiafajták ismerete.

Termikus kölcsönhatás
A termikus kölcsönhatás elemi értelmezése. 
Hőmennyiség.
A fajhő, a hőmennyiség kiszámítása.
Az égéshő.
Energiaváltozás égés közben (gőzgép, tur

bina, belsőégésű motor).

. Legyen gyakorlott a hőmérséklet mérésé
ben. I.IC; I.2C

A hőmennyiség kiszámítása hőmérséklet
változás és égés esetén. LID; I.3A

A termikus kölcsönhatás leírása.
A hőmérséklet-változást ábrázoló grafikon 

értelmezése.
A fajhő.

Halmazállapot-változások
Az olvadás. Az olvadáspont. Az olvadáshő. 
A fagyás. A fagyáspont.
A fagyáshő.
A párolgás. A párolgás sebességét befolyá

soló tényezők.
A forrás. A forráspont.
A forráshő.
A lecsapódás.
Energiaváltozás halmazállapot-változás 

közben.

A halmazállapot-változásokat bemutató 
kísérletek értelmezése. 1.2D 

A halmazállapot-változásokat ábrázoló 
grafikonok értelmezése. I.2E 

A halmazállapot-változás közben bekövet
kező energiaváltozás kiszámítása. LID; I.3A

A halmazállapot-változások ismerete, leírá
sa, felismerése.

Az olvadáspont, fagyáspont, forráspont.
Az olvadáshő, fagyáshő, forráshő.

Az energiamegmaradás törvénye. A 
teljesítmény

Az energiamegmaradás törvénye.
A hatásfok kiszámítása.
A teljesítmény kiszámítása.

A hatásfok kiszámítása. I.3A 
A teljesítmény, az energiaváltozás és az idő 

kiszámítása. LID; I.3A 
Watt munkássága. I.1E; V.B

Az energiamegmaradás törvényének isme
rete.

A hatásfok kiszámítása.
A teljesítmény kiszámítása mértékegység

váltás nélkül.

ELEKTROMOS ALAPJELENSÉGEK. AZ EGYENÁRAM

Az elektromos áram és feszültség
Az elektromos kölcsönhatás. 
Elektrosztatikai alapismeretek (vonzás, 

taszítás, töltés).
Az elektromos áram.
Áramforrások.
Elektromos vezetők és szigetelők. 
Elektromos áramkör.
Az áramerősség és mérése.
Az elektromos feszültség és mérése.

Az elektrosztatikai kísérletek elemzése.
I. 2D

Áramkörök összeállítása. I. IC 
A technikában leggyakrabban alkalmazott 

vezetők és szigetelők (réz, alumínium, szén, 
illetve porcelán, üveg, műanyag) ismerete.
II. A

Áramköri rajzok készítése és elemzése. I.2E 
Gyakorlottság az áramerősség és a feszült

ség mérésében. I.1B-C 
Galvani, Volta és Amper munkássága.

LIE; V.B

Az elektromos áramkör részei.
Az elektromos vezetők és szigetelők felis

merése.
Tudjon elektromos áramkört összeállítani 

(zsebtelepből, zsebizzóból, kapcsolóból, veze
tékekből).

Ismerje fel és alkalmazza a legfontosabb 
áramköri jeleket.

Az áramerősség és a feszültség mérése.

Az elektromos ellenállás
Összefüggés a feszültség és az áramerős

ség között azonos fogyasztó esetén.
Ohm törvénye. Az elektromos ellenállás 

kiszámítása.
Az ellenállás mértékegysége.
A vezetékek ellenállása. Az ellenállást be

folyásoló tényezők.

Feszültség- és áramerősség-mérés azonos 
fogyasztó esetében. I.1B-C 

A feszültség és az áramerősség közötti 
összefüggés felismerése. I.2C 

Az ellenállás, a feszültség, az áramerősség 
kiszámítása. LID; I.3A 

Ohm munkássága. LIE; V.B

Ohm törvényének ismerete, alkalmazása. 
Az elektromos ellenállás kiszámítása mér

tékegységváltás nélkül.
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A fogyasztók kapcsolása
A fogyasztók soros kapcsolása.
Az eredő ellenállás értelmezése és kiszámí

tása soros kapcsolás esetén.
A fogyasztók párhuzamos kapcsolása.
A párhuzamosan kapcsolt ellenállások és 

az eredő ellenállás összehasonlítása.

Az áramerősség- és feszültségmérés szoro
san kapcsolt fogyasztókat tartalmazó áram
körben. I.1B-C

Feszültség- és áramerősség-mérés párhuza
mosan kapcsolt fogyasztókat tartalmazó 
áramkörben. I.1B-C 

Sorosan, illetve párhuzamosan kapcsolt 
fogyasztókat tartalmazó áramkörök és ezek 
kapcsolási rajzainak elemzése (csillár, haj
szárító áramköre). I.2D-E

Fogyasztók (zsebizzók)soros kapcsolása.
Fogyasztók (zsebizzók) párhuzamos kap

csolása.
Ismerje fel a fogyasztók soros és párhuza

mos kapcsolását ténylegesen összeállított 
áramkörben és kapcsolási rajzon.

Az elektromos áram hatásai, az elekt
romos munka és teljesítmény

Az elektromos áram hőhatása.
Az elektromos munka értelmezése és ki

számítása.
Az elektromos teljesítmény értelmezése és 

kiszámítása.
Az elektromos „fogyasztás”.
A kWh mértékegység értelmezése.
Az elektromos áram vegyi hatása.
Az elektromos áram élettani hatása.
Az elektromos áram mágneses hatása.
Az elektromágnes. Az elektromágnes erős

ségét befolyásoló tényezők.

Az elektromos áram hőhatásának kísérleti 
vizsgálata. MA

Az elektromos munka kiszámítása. I.1D; 
I.3A

Az elektromos teljesítmény, a feszültség és 
az áramerősség kiszámítása. LID; I.3A 

A háztartási eszközök teljesítményének és 
„fogyasztásának” kiszámítása és összehason
lítása. LID; I.3A 

Energiatakarékosság. I.3C; II.C 
Az elektromos áram vegyi hatásának kísér

leti vizsgálata. I.1A 
Balesetmegelőzési szabályok. I.3B 
Az elektromos áram mágneses hatásának 

kísérleti vizsgálata. 1.1 A 
Az elektromágnes gyakorlati alkalmazása 

(telefon, elektromos csengő, elektromos mo
tor, elektromos tnérőműszerek). I.3A 

Jedlik Ányos és Kandó Kálmán munkássá
ga. ME; V.C

Az elektromos áram hőhatásának felisme
rése.

Az elektromos munka és teljesítmény ki
számítása mértékegységváltás nélkül.

A háztartási eszközök teljesítményének, 
„fogyasztásának” nagyságrendi összehasonlí
tása.

Az elektromos áram mágneses, vegyi és 
élettani hatásának ismerete, alkalmazásának 
felismerése elektromos eszközökben.

Ismerje és tartsa be a balesetmegelőzési 
szabályokat.

t

AZ ELEKTROMÁGNESES INDUKCIÓ. A VÁLTAKOZÓ ARAM

Az elektromágneses indukció
Az indukciós alapjelenségek.
Az indukált feszültség. Az indukált áram 

nagyságát befolyásoló tényezők.

Az indukciós alapjelenségek kísérleti vizs
gálata. I.1A

Faraday munkássága. LIE; V.C

Az indukciós alapjelenségek felismerése.

Az elektromágneses indukció gyakor
lati alkalmazásai. A váltakozó áram

A váltakozó áram előállítása és jellemzése.
A váltakozó áramú generátor működésé

nek elve.
A váltakozó áram tulajdonságai.
A váltakozó áram és feszültség jellemzése.
A váltakozó áram hatásai.
A transzformátor felépítése, működése.
Távvezetékrendszer, a váltakozó áram elő

nyei.

Az indukcióról tanultak alkalmazása a ge
nerátorra. 1.3 A

Összefüggés felismerése a transzformátor 
tekercseinek a menetszáma és a feszültségek 
között. I.2C

Feladatok megoldása a menetszám és a 
feszültség kiszámítására. LID; I.3A

Déri Miksa, Bláthy Ottó Titusz és Ziper- 
nowsky Károly munkássága. 1.1E; V.C

A váltakozó áramú generátor működési 
elve.

A váltakozó áram jellemzése.
Ismerje a váltakozó áram hatásait.
A hálózati áram alkalmazásával kapcsola

tos gyakorlati tudnivalók.
A transzformátor leírása és gyakorlati alkal

mazásainak ismerete.
A váltakozó áram előnyei.

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A 10. ÉVFOLYAM VÉGÉN
(A példákat dőlt betűvel szedtük)

Tananyag Fejlesztési követelmények 
(kompetenciák, képességek) Minimális teljesítmény

PERIODIKUS MOZGÁSOK

Körmozgás
Az anyagi pont körmozgása.
Az egyenletes körmozgás mint változó 

mozgás. Centripetális erő.
A körpálya sugara és a keringési idő össze

függése.

A körmozgás kísérleti vizsgálata, értelme
zése, mennyiségi jellemzése. I.1A; I.2B

Ismerje fel az egyenletes körmozgást. 
A kerületi sebesség.
Értelmezze a centripetális erőt.

A merev testek forgása
A forgásállapot és jellemzése.
A testek forgásállapot-változással szembeni 

tehetetlensége.
Az erőhatás forgásállapot-változtató képes

sége.
A forgatónyomaték sztatikái bevezetése és 

kiszámítása.
A forgatónyomaték dinamikai (kvalitatív) 

vizsgálata.

A Föld forgása. IV.D 
A forgatónyomaték kísérleti vizsgálata. 

I.1A; I.2B
A forgatónyomaték, az erő és az erőkar 

kiszámítása. I.1D; I.3A

A testek forgásának kvalitatív leírása. 
A forgatónyomaték kiszámítása. 
Ismerje fel az egyensúly feltételét.

3 0 6 FIZIKAI SZEMLE 1 9 9 5 /9



A merev test egyensúlya, egyszerű 
gépek

A merev testet érő erők eredője.
Az erőpár forgató hatása.
A merev test egyensúlya.
Egyszerű gépek: Egyensúly az emelőn és a 

lejtőn.

Az eredő erő értelmezése kísérlet alapján. 
I.2D

Az egyensúly feltételének vizsgálata. I.2B 
Az egyensúly létesítéséhez szükséges erő 

kiszámítása. I.1D; I.3A

Az egyszerű gépek alkalmazásának felis
merése a gyakorlatban.

Rezgések
A rezgés. A harmonikus rezgőmozgás.
A rezgést jellemző mennyiségek.
A rezgést befolyásoló külső hatások követ

kezményei.
A rezonancia jelensége.
Az ingamozgás.

A rezgőmozgás kísérleti vizsgálata, grafikus 
ábrázolása. 1.1A; I.2E 

A fonalinga kísérleti vizsgálata. 1.1B 
‘ Az időmérés. I. IC; III.A

A rezgés leírása.
Tudja jellemezni a harmonikus rezgőmoz

gást.
A rezonancia leírása.
Legyen képes az ingamozgás leírására, 

jellemzésére.

Hullámok
A hullám. A longitudinális és a transzverzá

lis hullám.
A hullámokat jellemző mennyiségek. A 

hullámok találkozása, az interferencia jelen
sége.

A hullámok visszaverődése és törése.
A hang és jellemzői.
Hangforrások, a hangszerek.
A fül és a hallás.

A longitudinális és transzverzális hullám 
összehasonlítása. I.1A 

A hullámmozgásra megismert jellemzők 
alkalmazása a hanghullámokra. I.3A

A hullám jellemzői.
Tudja felismerni a longitudinális és a 

transzverzális hullámot.
Az interferencia jelenségének felismerése. 
Ismerje a hullám terjedési jellegzetességeit. 
A hang jellemzői.
A hang terjedése.
A hallás védelme, védekezés a zajártalmak 

ellen.

FÉNYJELENSÉGEK

A fény tulajdonságai
Fényforrások.
A fénnyel kapcsolatos kölcsönhatások. A 

fény energiája.
A fény egyenesvonalú terjedése.
Az árnyék.
A fény terjedési sebessége légüres térben 

(levegőben).

A fényforrások csoportosítása (elsődleges és 
másodlagos fényforrások). I.2C

A fény egyenesvonalú terjedésének isme
rete.

Ismerje a fény terjedési sebességét.

A fény visszaverődése
A fényvisszaverődés jelensége.
A fényvisszaverődés törvénye.
A fény visszaverődése dombom és homorú 

tükörről.
A sík- és gömbtükrök képalkotása.

Az anyagok csoportosítása a fénnyel kap
csolatos kölcsönhatások (átlátszóság, fény
visszaverődés, fényelnyelés) alapján. I.2C 

A fényvisszaverődés kísérleti vizsgálata. 
MA

Ismerje fel a gömbtükrök alkalmazásait 
(orvosi tükör, visszapillantó tükör). I.3A

A fényvisszaverődés törvényének ismerete. 
Legyen ismerete a tükrök gyakorlati alkal

mazásairól.

A fénytörés
A fénytörés jelensége.
A beesési és törési szög.
A törésmutató. A fény terjedési sebessége 

különböző'közegekben.
A teljes fényvisszaverődés jelensége. 
Fénytörés prizmán, A színek. 
Fényinterferencia. A fényhullám.
A fény áthaladása gyűjtő- és szórólencsén. 
Optikai eszközök.
Az emberi szem és a látás.
A szemüveg alkalmazása.

A fénytörés kísérleti vizsgálata. I.1A 
Tudja értelmezni a teljes fényvisszaverő

dést a természetben és a technikában (déli
báb, optikai kábel). I.3A

A fénytörés jelensége.
Tudja felismerni a fényinterferenciát.
A lencsék gyakorlati alkalmazásainak isme

rete (egyszerű nagyító, fényképezőgép, 
szemüveg, dioptria, vetítőgép, mikroszkóp, 
távcső).

A szem védelmével kapcsolatos tudniva
lók, a munkahely jó megvilágítása.

AZ ELEKTROMÁGNESES HULLÁMOK

Az elektromágneses hullám
Az elektromágneses hullám és jellemzői. 
Az elektromágneses hullámok (rádió-, 

mikro-, infravörös, fény-, ultraibolya, rönt
gen- és gammasugárzás).

A Hertz-kísérlet értelmezése. I.2D 
Ismerje fel az elektromágneses hullámok 

gyakorlati alkalmazásait (rádió, televízió, 
mikrohullámú sütő). I.3A 

Infravörös sugárzás és üvegházhatás. Ultra
ibolya sugárzás és ózonpajzs. I.3C

Az elektromágneses hullámok néhány al
kalmazásának ismerete.

FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK, RÉSZECSKESOKASÁG

A nyomás
A felületi erőhatás és a nyomott felület. 
A nyomás értelmezése és kiszámítása.

A kísérletek elemzése és a felismert össze
függések matematikai megfogalmazása. I.1A; 
I.2B

A nyomás, a nyomóerő és a nyomott felü
let kiszámítása. LID; I.3A

A nyomás növelése és csökkentése a nyo
móerő, illetve a nyomott felület változtatásá
val.

Tudja kiszámítani a nyomást.
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A folyadékok és gázok egyensúlya
A hidrosztatikai nyomás.
A nyomás függése a folyadékoszlop ma

gasságától és a folyadék sűrűségétől.
Pascal törvénye.
A felhajtóerő.
Arkhimédész törvénye.
A felületi feszültséggel kapcsolatos jelensé

gek.
A levegő súlya és nyomása.
A gáznyomás értelmezése a gázok részecs

keszerkezete alapján.

A hidrosztaükai nyomás kísérleti vizsgálata. 
I.1A

A felhajtóerő vizsgálata kísérlettel. I.1B 
Az úszás, lebegés, elmerülés feltételeinek 

vizsgálata. I.1B
Feladatok Arkhimédész törvényére. I.1D; 

I.3A
A hajszálcsövesség és a felületi feszültség 

vizsgálata. I.1B
Torricelli kísérletének elemzése. I.1A 
Arkhimédész munkássága. I.

A hidrosztatikai nyomás hatásainak felis
merése.

Pascal töivényének ismerete és gyakorlati 
alkalmazásainak (hidraulikus sajtó, a jár
művek fékberendezése) felismerése.

A felhajtóerő hatásainak felismerése. Is
merje Arkhimédész töivényét, tudja értel
mezni konkrét esetekre. Az úszás, lebegés és 
elmerülés feltételének ismerete és alkalma
zása gyakorlati példákra.

A felületi feszültség és a hajszálcsövesség.
A légnyomás,

Részecskesokaság. Gázok
Az ideális gáz.
A Boyle-Mariotte-törvény és értelmezése a 

gázok részecskeszerkezete alapján.
Gay-Lussac törvényei és értelmezésük a 

gázok részecskeszerkezete alapján.
A hőtan I. és II. főtétele.
A megfordíthatatlan folyamatok.
A keveredés.

A gáz térfogata, nyomása és hőmérséklete 
közötti összefüggések vizsgálata. I.1A; I.2B 

A megismert jelenségek, összefüggések 
magyarázata az anyag részecskeszerkezete 
alapján. II.A; III.B

Tudja leírni a halmazállapotokat a részecs- 
kemodell alapján.

Legyen képes a gáztörvények egyszerű 
alkalmazására.

Megfordíthatatlan folyamatok.

AZ ATOMFIZIKA ÉS MAGFIZIKA ELEMEI

Az atomok és alkotórészeik
Az anyag szerkezete: atomok és moleku

lák. Az atom összetett szerkezete: atommag 
és elektronok az atomban.

Atomok fénykisugárzása és -elnyelése, A 
fényelektromos jelenség. A fény és az elekt
ron részecske- és hullámtermészete.

Az anyag néhány tulajdonságának atomfi
zikai magyarázata.

A fizikában és a kémiában tanultak rend
szerezése. V.A

Értelmezze a fény és az elektron részecske- 
és hullámtermészetét. II.A

Az anyag atomos szerkezetének ismerete. 
Ismerje az atom alkotórészeit.
Az elektromos kölcsönhatás atomfizikai 

szerepének ismerete.

Az atommag és szerkezete
Az atommag és szerkezete: proton, neut

ron. Rendszám és tömegszám. Magerők és 
kötési energia. Radioaktivitás: felezési idő, 
gamma-, béta- és alfabomlás.

Maghasadás, neutron-láncreakció. Atom
bomba. Atomreaktor, atomerőmű. Magfúzió, 
a Nap energiatermelése.

A fizikában és a kémiában tanultak rend
szerezése. V.A

Radioaktív nyomjelzés felismerése konkrét 
példákban. I.3A

Reális véleményalkotás az atomenergia 
felhasználásának lehetőségeiről, szükséges
ségéről és kockázatáról. I.3C

Hevesy György (radioaktív nyomjelzés), 
Szilárd Leó, Wigner Jenő (atomreaktor) 
munkássága. LIE; V.C

Proton, neutron.
A magenergia sokszorosa a kémiai ener

giának.
Rendelkezzen a sugárvédelemmel kapcso

latos alapismeretekkel.
A maghasadás és a magfúzió.
Az atomerőmű működési elvének ismerete.

A NEMZETI ALAPTANTERV KÖVETELMÉNYEI
Halász Tibor

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 
Szeged

A magyar fizikaoktatás jelenleg is a világ élvonalában 
van. Ahhoz, hogy megőrizzük helyünket itt, elé kell 
menni a gondoknak. A szükséges változásokat megter
vezni, és nagyobb zökkenők nélkül megvalósítani azon
ban csak akkor lehet, ha felismerjük a fejlődés alapvető 
mozgatóit. Mivel ezek többsége most a fizikaoktatás terü
letén kívüli hatás, így munkánk közben nemcsak a szű
kén vett szakmai kérdésekre kell figyelnünk.

A fizika 1978-as tanterveiben új rendezőelvek alapján 
más lett a felépítés logikája, máshova kerültek a hangsú
lyok. A kölcsönhatás, a megmaradási törvények, az 
anyag részecskeszerkezete és a mezők bemutatása ki

emelt szerepet kapott. A tartalmi részletek azóta áttekint
hetőbb rendszert alkotnak.

A fogalomalkotás tudatossága, a tanulói kísérletek sze
repe az ismeretszerzés folyamatában, a modellmódszer al
kalmazása és a részletek alárendelése a lényegnek, meg
újulásra késztetett a tanulás-tanítás módszereiben is.

A 78-as tantervi elképzelések megvalósulása azonban 
főként tartalmi sorrendi változásokra és -  elsősorban az 
általános iskolákban -  módszertani fejlődésre terjedt ki. A 
szemléletmód nehezebben változott.

Az iskolai gondok jelentős része 1978. után is megma
radt, sőt új nehézségek is jelentkeztek. A tízéves gyere
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kék közel 50 %-a ma sem tud értve olvasni, megfelelően 
írni, számolni, helyesen beszélni, értelmesen tanulni, 
civilizáltan viselkedni, tehát nem rendelkezik a felső ta
gozat pedagógiai feladatainak teljesítéséhez nélkülözhe
tetlen feltételekkel. Az általános iskolai fizika feladatok 
megoldásában elkövetett hibák közel fele is az olvasási 
és számolási készség hiányosságaira vezethető vissza.

Nem csökkent a felvételi vizsgák torzító visszahatása, 
a tanulói túlterhelés, a látszateredményt biztosító verbali- 
tás, a feladatmegoldás formális volta sem.

Mindezt csak erősíti az a tény, hogy a humán érdeklő
désű tanulók ugyanazokból a tankönyvekből, lényegé
ben ugyanazt a tananyagot tanulják jelenleg is, mint a 
mérnök-jelöltek. Nincs különbség tehát az általános mű
veltséget, illetve az élethivatás szakmai alapjait biztosító 
tudás tartalma, szemlélete és ezek megszerzésének 
módja között. Mivel ez nemcsak a fizikaoktatásban van 
így, a tanulók túlterheltek.

Az elmúlt 17 tanév tapasztalatai feltárták az 1978-as 
tantervek minden erényét és minden hiányosságát. Ha 
azóta nem változott volna semmi a társadalomban, akkor 
is újra kellene gondolni már a közoktatás, és ezen belül a 
fizikaoktatás helyzetét.

A közelmúlt társadalmi változásainak következményei 
azonban egyre erőteljesebben jelentkeznek. Ezek elő
nyeinek kihasználására, és hátrányainak kivédésére csak 
új szemléletű iskola készítheti fel a tanulókat.:,

Az egyén és a társadalom boldogulása a jövőben leg
alább annyira függ majd az átlagpolgár műveltségétől, 
erkölcsétől és szaktudásától, mint a vezetők felkészültsé
gétől. A jogos társadalmi igények megvalósításához az 
egyik legfontosabb feltételnek tehát a „tömegoktatást” is 
szolgáló közoktatási intézményrendszernek kell lennie, 
így az ezredforduló most alakuló iskolarendszerének 
legfőbb jellemzői várhatóan a következők lesznek:

-  Az általános műveltség alapjainak széles körben tör
ténő megszerzése érdekéiben a többség számára is telje
síthető pedagógiai követelményrendszer (6+4+2)-es sza
kaszolása. (Ez nem az iskolák osztályszerkezetének meg
változását jelenti.)

-  A NAT-ban mindenki számára előírt (és a többség 
által a tanórák 50-60 %-ában feldolgozható) követelmé
nyek egyéni igényeknek, illetve lehetőségeknek megfele
lő mélységű, minőségű és mennyiségű teljesítése az egy
mástól eltérő felépítésű iskolákban.

-  Az iskolák osztályszerkezetének rugalmas kialakítha
tósága ellenére, a nyolcosztályos általános iskolák és a 
négy vagy öt tanéves középiskolák többségi helyzetének 
megmaradása.

-  Az érettségivel záró középiskolák expanziója (körül
belül 75 %-a) és a hagyományos „ipari tanuló iskolák” 
visszaszorulása.

Ha nem akarjuk, hogy a középiskolák expanziója az 
érettségi átlagos színvonalának drasztikus csökkenésé
vel, az „elit”, illetve a „tömegoktatás” átjárhatatlan elkü1 
lönítésével járjon, akkor széles körben meg kell valósí
tani az új helyzethez alkalmazkodó rendszert. A színvo
nal megvédése érdekében újra kell gondolni, hogy az 
ezredforduló után mi lesz olyan nélkülözhetetlen szelle
mi érték, amelyet elsősorban az iskolák közvetíthetnek.

Az erkölcs, a kulturált viselkedés, a kialakított készsé
gek és kifejlesztett képességek, az alkalmazható tudás, 
a tanulási technikák ismerete biztosan felértékelődik a 
formális ismeretek mennyiségével szemben. Fizikából is 
csak ezeket figyelembe véve teljesíthetők hatékonyan a 
NAT követelményei.

Legnagyobb változást az alapoktatás 16 éves korig 
történő kiterjesztése okozza majd a fizikaoktatásban is. 
Ez ugyanis azt biztosítja, hogy:

-  Az általános műveltség fizikai alapjait mindenki 12- 
16 éves korában, tehát érettebb fejjel és öt tanéven ke
resztül ismerheti meg. így türelmesebb munkával még a 
szerényebb képességűeknek is többet lehet adni, mint az 
eddigi három tanév alatt. Ezáltal az átlagpolgár általános 
műveltségének is része lehet sok olyan -  ma már nélkü
lözhetetlen -  ismeret, gondolat, szemléletmód, amelyet 
eddig az iskolában csak az értelmiségi pályára készülők 
sajátíthattak el. A NAT követelményei erre az időszakra 
vonatkoznak.

-  16 éves korban lehet dönteni az életpálya fő irányá
ról. így a 11. és 12. tanévben minden középiskolába járó 
diák (a várható 75 %) érdeklődésének és tehetségének 
megfelelően tanulhat fizikát. Mindezt a már két évtizedes 
széleskörű gyakorlati tapasztalatokra építve (fakultáció, 
kétszintű írásbeli érettségi, a humán és reál pályára ké
szülők hallgatólagosan elfogadott különböző igényű osz
tályozása, a magánkorrepetálások stb.), legalizáltan és 
külön csoportokkal lehet majd megvalósítani.

A reál érdeklődésű tanulók heti négy-öt tanórában ké
szülhetnek a felvételi vizsgák többségét kiváltó emelt 
szintű érettségire. A humán beállítottságúak az emberi 
kultúra részeként -  heti egy-két órában -  foglalkozhat
nak a fizika fejlődéstörténetével, hogy műveltségük ne 
legyen egyoldalú. E két tanév feladatait az érettségi köve
telmények határozzák meg.

A fizika tananyag a NAT szerint a következő módon 
épül fel:

A 6. tanévben „Természetismeret” néven szerepel 
egy tantárgycsoport (vagy integrált tantárgy), amelynek 
tantervében a jelenlegi 6. osztályos fizika leglényegesebb 
része is megtalálható. E tantárgy feladata elsősorban 
megismertetni és megszerettetni a tanulókkal közvetlen 
környezetüket és előkészíteni, megalapozni a természet- 
tudományok későbbi tanítását. Ha összehasonlítjuk a 6. 
osztályban most tanított fizikát a NAT-ban leírtakkal, 
akkor azt tapasztaljuk, hogy jelentős a csökkenés. Első
sorban a feldolgozás mélysége szelídült, mert későbbre 
került a sűrűség és a hőtan mennyiségi leírása.

A 7. és 8. tanévre meghatározott követelmények az 
elektromosság és a haladó mozgás (kötetlen sorrendű) 
vizsgálatát írják elő. A 7. tanévben célszerűbb lehet az 
elektromos jelenségek vizsgálata, mert:

-  változatosabb, mint a mechanika, sok tanulói kísérlet 
végezhető vele kapcsolatban, így alkalmasabb arra, hogy 
a tanulók megszeressék a fizikát,

-  az életkornak jobban megfelel, mert ezen a szinten 
kevesebb matematikát és több gyakorlati tevékenységet 
igényel, mint a mechanika,

-  a kémia tanulását jobban segíti, hiszen a 6. tanévben 
megtanult mechanikai és hőtani ismereteknél nem kell
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több a hetedikes kémiához, de elektromosságtani ismere
tekre szükség van,

-  így nem vágjuk ketté, a 7. és 9. osztályban tanított 
részekre, a mechanikát a 8. tanévben tanított elektromos
ságtannal. Mint látható, ebben a tanévben is jelentősen 
csökkent a tananyag mennyisége, hiszen az „Egyensúly 
folyadékokban és gázokban”, valamint az „Egyszerű gé
pek” helyére csak az „Elektromágneses indukció és gya
korlati alkalmazása” rész került.

A 8. tanév feladata a haladó mozgás kinematikája és 
dinamikája, valamint az energia, energiaváltozások taní
tása lesz. Ez a tananyag lényegében a jelenlegi 8. osztály 
„Testek mozgása” fejezetet, és a 6. osztályból elhozott 
hőtan mennyiségi leírását tartalmazza. A csökkenés tehát 
itt is számottevő, hiszen az elektromágneses indukció és 
a fénytan helyére csak a hőtan mennyiségi tárgyalása 
került.

A 9. tanév központi feladata a körmozgás, a forgó
mozgás, a rezgések és hullámok, a hangtan, a fénytan, 
valamint az elektromágneses hullámok 15 éveseknek 
megfelelő szintű tanítása lesz. Az „Egyensúly folyadé
kokban és gázokban” téma megelőzheti a periodikus 
mozgásokat, ha a tanár a klasszikus fizika egyensúlyi 
jelenségeihez érzi közelebbinek ezt a fejezetet. De a 
téma feldolgozható a 9. tanév végén is, ha a részecske
sokaság gondolatvilágát akarjuk előkészíteni vele. A 
kétféle feldolgozási lehetőség jó példa arra, hogy a NAT 
követelmények egy-egy mondata milyen rugalmasan 
értelmezhető.

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS 
A FIZIKATANÁROK KÉPZÉSÉVEL

Néhány segítő, javító szándékú észrevétellel, kritikai 
megjegyzéssel szeretnék jelen írással hozzájárulni a fizi
katanárok képzési rendjének kialakításához, reagálva a 
Fizikai Szemlében megjelent „A fizika felsőfokú oktatása 
Magyarországon II.” című beszámolóra.

Először is hiányolom, hogy a teljes állásban főiskolá
kon tanító kollegák közül egyet sem kértek fel az anyag 
összeállításához. Nyilván ebből adódott az a pontatlan 
állítás, miszerint a főiskolákon folyó oktatás az általános 
iskolák felső tagozatára történik. Az Eötvös Loránd Tudo- 
mámyegyetem Tanárképző Főiskolai Karán kiadott diplo
mák a 9-10. évfolyamon való tanításra is jogosítanak. A 
működő iskolák zöme általános iskola vagy valamilyen 
szakképző intézmény, így az intézményben megszerzett 
diploma megfelelő képesítést nyújt ezen iskolákban a 
nevelő és oktatási feladatok ellátásában. Ily módon rea
gált intézményünk a cikk által említett, az iskolarendszer 
sokszínűvé válására.

A főiskolai szintű tanárképzés megszűntetésével ismét 
komoly szakemberhiány állna elő, továbbá ha csak egye-

A 10. tanév fizikáját az életünk és a modern fizika 
kapcsolatáról folytatott „beszélgetésként” jellemezhetjük 
a legjobban. A tanulók a 10. tanévben ismerhetnek meg 
sok olyan gondolatot, amelyek segítségével jobban meg
érthetik napjaink nagy problémáit (környezetvédelem, 
energiagazdálkodás, a mi világunk kialakulása stb.) Az 
első 18-20 tanórás egységben a részecskesokaságról 
eddig tanultak összefoglaló rendszerezésére és alkalma
zására kerül sor a gáztörvények értelmezésénél. Itt a leg
fontosabb annak megmutatása, hogy a „sokaság” más 
kvalitás, mint az „egyed”, a sok véletlenszerű létrehozza a 
szükségszerűt a természetben.

A második rész az anyag szerkezetéről eddig -  bár
mely tantárgyban -  tanultak összefoglalása és kiegészíté
se lesz. Itt kerül sor az atommagok természetes és mes
terséges átalakulásának és az ezzel járó energiaváltozá
sok következményeinek leíró jellegű bemutatására. Ez a 
gondolatsor vezet át „a mi világunk” kialakulásához és 
fejlődéséhez.

A harmadik rész az öt tanév alatt kialakult fizikai vi
lágkép és gondolkodásmód ismétléssel, rendszerezéssel 
történő megerősítése, felkészítés az esetleges alapvizs
gára.

Ezt a programot kell megvalósítani 16 éves korig min
den iskolában az iskola osztályszerkezetétől függetlenül. 
Eltérni ettől csak külön engedéllyel lehet.

Ezek után újra átolvasva a NAT tartalmi követelmé
nyek fizikára vonatkozó részét, talán jobban felismerhe
tők a változás mozgatói és a megújulás szükségessége.

KAPCSOLATBAN

térni szintű képzés lenne, akkor ennek következménye
képp sok, pedagógiai feladatra alkalmas fiatal maradna ki 
a tanári diploma megszerzésének lehetőségéből. Ez szin
tén meggondolandó probléma az intézmények szem
pontjából. Továbbá az adott régió tanárellátásában is 
zavar keletkezne.

A tanárképzés alapvető céljai közé tartozik a leendő 
tanárok személyiségformálása, a hivatásuk gyakorlásához 
szükséges készségek, képességek kialakulásának előse
gítése. A főiskolákon az oktatást nem szűk szakmai terü
letek kutatásában elmerülő szakemberek, hanem komoly 
pedagógiai felkészültséggel rendelkező oktatók végzik. A 
szaktárgyi kutatómunkát végző tanárok mellett nem egy 
oktató kutatási témája az adott szakterület általános- és 
középiskolai oktatása.

Sok főiskolai oktató vesz részt tankönyvek, tanári se
gédletek és egyéb taneszközök létrehozásában, amely 
közvetlenül pozitív hatással van az oktató munkára. A 
legtöbb kollega több éves közoktatási gyakorlattal is 
rendelkezik, amely szintén nagy mértékben elősegíti
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munkáját, magas szintű módszertani kultúrával rendel
keznek. Vagyis minden esetben szem előtt van a főisko
lák esetében az, hogy nem leendő kutatókat, hanem 
tanárokat kell képezniük, társadalmilag releváns módon 
látják el feladatukat.

A természettudományok oktatása során a fő hangsúly 
a kísérletezésen van, a felmerült kívánalmakkal össz
hangban, szem előtt tartva azt, hogy a kikerülő hallgatók 
egyik legfontosabb feladata lesz az, hogy tanítványaikat 
bevezessék az adott tudományterület gondolatvilágába, 
amely a természettudományok esetében az általános is
kola felső tagozatán történik meg. Ez igen nagy felelőssé
get jelent az általános iskolában tanító tanár számára. Ko
moly szakmai, pedagógiai kultúrát igényel, hiszen a 10- 
16 éves gyerekek még nem képesek elvont gondolkodás
ra, számukra minél több konkrét, egyszerű jelenséget kell 
bemutatni, csak ez után kerülhet sor az általánosításokra. 
Az egyetemi tanárképzés során megszerezhető elméleti 
tudás ezt nem pótolja.

Japánban készült felmérés arról, hogy a már végzett, 
gyakorló tanárok milyen kurzusokat tartottak hasznos
nak, illetve milyeneket szerettek volna képzésük során. 
A tanulmány szerint igen magas százalékban a gyakor
latra orientált foglalkozásokat tartották a tanárok a leg
hasznosabbaknak munkájuk szempontjából. A követke
ző tárgyakat említették meg „Bevezetés a tanári gyakor
latba és a kutatásba”. „Természettudományos nevelés 
módszerei a gyakorló tanár szemszögéből”. Kérdés volt 
továbbá az, hogy milyen új tárgyakat vezetnének be. 
Ezek között mintegy 90 százalékban szerepelt egy „In
tegrált természettudomány” című tantárgy, továbbá a 
„Természettudomány és társadalom” 80 százalékban és 
a „Tudományelmélet és természettudományok filozófiá
ja” szinten 80 százalékban. Problémát jelentett viszont a 
japán tanároknak az, hogy az egyetemi oktatók előadá
sainak tartalma erősen specializált, továbbá hallgató
ként úgy érezték, nem mindig értették meg az egyes 
kurzusok tartalmát és így tudásuk még tanulmányaik 
főtárgyából is felszínessé vált. Ennek alapján azt gondo
lom, nálunk Magyarországon is feltétlenül szükség van 
ilyen jellegű felmérésre, majd az eredmények számba
vétele után kutatásokra, amely a fizikatanár-képzésre 
irányul. Itt említem meg, hogy az 1995-ben végzett IEA- 
felmérésben a tanulói kérdőívei mellett tanári kérdőívek 
is voltak, amelyek eredményeinek feldolgozása jelenleg 
folyamatban van. Az egyes kérdések és az azokra adott 
válaszok, továbbá külföldi példák alapján hazánkban 
meg lehetne, sőt kellene a cikkel egyetértésben szervez
ni ilyen jellegű vizsgálatot.

A főiskolákon jelenleg meglévő kétszakos tanárkép
zési rendszer nem csak a jobb elhelyezkedési lehetősé
geket szolgálja, hanem a leendő tanár szemléletét is 
formálja. A leendő tanár munkáját az segíti elő, a gyere
kek szemléletét, gondolkodását úgy tudja jobban alakí
tani, ha önmaga nem csak egy szűk, speciális területhez 
ért. A szakpárok kialakítása mindkét igényt figyelembe 
veszi, mint matematika-fizika, kémia-biológia stb. Az 
egyszakos képzés kicsit beszűkülést jelent, de egyben 
lehetőség is arra, hogy a fennmaradó órákat valamilyen 
integrált természettudományos képzéssel lehessen ki

tölteni. A természettudományos tanárképzés területén 
kiemelt jelentősége van a környezetvédelmi nevelés
nek. Kiemelt feladata környezet-ember, technika-em
ber viszony megfelelő kialakítása. Magyarország ener
giaellátásában kiemelt jelentőségű a Paksi Atomerőmű 
Rt. által megtermelt villamosenergia. A szakemberek 
tisztában vannak azzal, hogy ez az egyik legtisztább 
energiatermelési lehetőség, de tisztában van-e ezzel az 
ország lakossága is? A megfelelő viszony kialakításában 
fontos feladat hárul a fizikatanárokra, vagyis képzési 
rendjükben e témának is kiemelt helye van. Üdvözöl
hetjük a NAT-ban megfogalmazott ilyen irányéi törek
vést, miszerint a 10. évfolyam tananyagában ez a téma 
kötelező jelleggel szerepel.

Hiányolom a tanárképzés új tervezeteiből az inter
diszciplináris megközelítést. Pedig napjaink globális 
problémái ilyenek. A bevezetésre kerülő NAT-ban nem 
tantárgyak fogalmazódnak meg, hanem művelődési te
rületek. Ezekből tantárgyak az egyes iskolákban lesz
nek csak. Továbbá figyelembe kellene venni azt is, 
hogy a világon kifejlesztett, illetve fejlesztés alatt álló 
természettudományos tanterveknek több mint a fele né
mileg integrált jellegű. Hazánkban viszont szinte elkép
zelhetetlen ilyen jellegű tanterv bevezetése. Nem egy 
szakmailag, pedagógiailag magas színvonalú próbálko
zás nem tudott teret hódítani magának a tanárok ez irá
nyú „képzetlensége” miatt. A fejlesztési elképzelések
ben ez sehol sem szerepel.

Nem tudok egyetérteni azzal az állásfoglalással, hogy 
a fizika szakmódszertan területén ne legyen lehetőség 
Ph.D. fokozatot szerezni. A feladatot megoldhatónak 
tartom, bár valóban nem köthető egyetlen tanszékhez a 
képzés lebonyolítása. De mivel vannak olyan működő 
doktori programok is, amelyek több egyetemhez kötöt
tek, például a környezetfizika területén az ELTE Atom
fizikai Tanszéke és a SOTE Biofizikai Intézete esetében 
azt modellértékűnek tekintve meg lehetne szervezni. 
Gimnáziumainkban sok évtizedes pozitív jelenség, hogy 
tanárok egyetemi doktorátust szereztek, sőt Mikola Sán
dor tanár urat az Akadémia is tagjává választotta. A fizi
kai módszertan területén több egyetemi és főiskolai 
oktató rendelkezik kandidátusi fokozattal, amely ese
tekben az OMB létre tudott hozni interdiszciplináris 
bizottságokat. Úgy gondolom, hogy ilyen jellegű minő
sítő bizottságok ezután az egyetemek keretében is felál
líthatok lennének. Meg kell vallanom, hogy a jelen kire
kesztésben a tanári munka megbecsülésének hiányát 
látom, pedig el kellene fogadni azt, hogy az eötvösi 
„tudós-tanár” ideál megvalósulása igen jelentős hatást 
gyakorolhat a társadalomra. Ezen a területen végzett 
újító munka, mint kísérleti eszközök tervezése, új tan
tervek létrehozása, tankönyvek írása, a szaktárgyi peda
gógiai mérések kidolgozása stb. is bírjon olyan jelentő
séggel, mint az alaptudományok körében végzett kuta
tómunka.

Remélem sikerült hozzájárulnom javaslataimmal egy 
új, magasabb szintű képzés megvalósításához.

Radnóti Katalin 
ELTE TF Fizika Tanszék
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A XIX. ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI FIZIKATANÁRI ANKÉT
Szeged, 1995. június 27-29.

Az idén már tizenkilencedik alkalommal került megrendezésre 
az általános iskolai fizikatanárok ankétja. Szeged városa tizenöt év 
kihagyás után ismét otthont adott az országos rendezvénynek. A 
helyi szervezők kedvessége és segítségnyújtása tette még emléke
zetesebbé a programot. Az ankétot a Művelődési és Közoktatási 
Minisztérium, a Csongrád Megyei Közgyűlés, a Csongrád Megyei 
Matematika, Fizika Tanárok Szegedi Alkotóműhelye, az ELFT 
Csongrád Megyei Csoportja, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és az ELFT Általános 
Iskolai Szakcsoportja rendezte június 27. és 29. között.

Az előadásokat a Szegedi Biológiai Kutatóintézetben tartottuk, 
illetve került sor az ünnepélyes megnyitóra is. A megnyitón Róna
széki László, az ELFT Általános Iskolai Szakcsoportjának elnöke 
köszöntött mindenkit és bemutatta az elnökség tagjait. Elsőként 
Kiss Dezső akadémikus, az ELFT elnöke köszöntötte a résztvevőket, 
majd Lehmann István; a Megyei Közgyűlés elnöke mondott kö
szöntő szavakat, és végül Szalay Lstván, a város polgármestere 
megnyitotta az ankétot, sikeres tanácskozást kívánva. A megnyitó 
keretében került sor a Mikola-díj átadására, melyet Kiss Dezső 
akadémikus adott át Juhász Nándornak a Szegedi Rókusi I. számú 
Általános Iskola tanárának, a szakcsoportban több éve dolgozó 
vezetőségi tagnak.

Első előadásként Balogh Lászlóné oktatáspolitikai tájékoztatóját 
hallgathattuk meg, aki a legfrissebb információkat tolmácsolta, hi
szen az MKM munkatársa. Az előadás utáni konzultáción felvetődő 
kérdésekre legjobb tudásához képest válaszolt.

Marx György „Szilárd Leótól az atombombáig” címmel tartott 
érdekes előadást, melyet a hallgatóság nagy érdeklődéssel figyelt, 

Simon Lstván, a MALÉV főosztályvezetője előadása „Fizika-kör- 
nyezetvédelem-repülés” címmel tartotta előadását. Értékes infor
mációk birtokába jutottunk a repülőtéri környezetvédelemmel kap
csolatban.

Ezután Matusinka László kollégánk (Albertirsa) a rádióamatőr 
mozgalom és az iskola kapcsolatáról számolt be nagy érdeklődést 
keltve. Az előadás kapcsán felvetődött az ifjú Rádióamatőrök Orszá
gos Elnökségének és a Társulat Általános Iskolai Szakcsoportjának 
jövőbeni együttműködése. A műhelyvezetők rövid bemutatkozása 
következett ezután, és rövid tájékoztatót hallhattunk az SZBK-ról.

Az Eszközkiállítást a Csonka János Szakközépiskolában Verő 
Lászlóné, a Nemzeti Tankönyvkiadó munkatársa nyitotta meg igen 
kedves szavakkal. Az érdeklődők ezek után megtekintették a kiállí
tást. Délután a résztvevők egy része a műhelyfoglalkozásokon ve
hetett részt, ugyancsak a Csonka János Szakközépiskolában. Négy 
műhelyfoglalkozás közül választhattak az érdeklődők:

Márky-ZayJános, Hódmezővásárhely: Szilárdságtan 
Reiner Árpád, Budapest: Ötletek barkácsoló tanároknak a kísér

letek kialakításához
Szűcs József, Pécs: Magfizikai modellek

Zátonyi Sándor, Sopron: Új tankönyvhöz kapcsolódó kísérletek
A résztvevők másik része a Szegedi Biológiai Központban tett 

látogatást, és az ott folyó munkába nyerhettek betekintést. Este a 
Dómban hallgathattunk meg gyönyörű orgonahangversenyt Botkáné 
Égető Mária orgonaművész előadásában. A hangverseny előtt a 
Dóm plébánosa rövid ismertetőt adott a templomról. A hangverseny 
után az érdeklődők egy része a Csillagvizsgálóban tett látogatást.

A második napon Sárdi Éva Mária, a szakcsoport titkára elnö
költ. Elsőként Bor Zsolt akadémikus, a JATE Optika tanszékvezető
jének előadását hallgathattuk meg a modern optika fejlődési irányai 
címmel. A lézer orvosi használata igen nagy érdeklődést váltott ki a 
hallgatóságból.

Keszthelyi Lajos akadémikus, az SZBK kutató professzora „Bio
energia, bioenergetika” címmel tartotta előadását. Hangulatos elő
adásában az áltudomány elleni kíméletlen harcra szólított fel min
denkit.

Görbe László piarista tanár élvezetes beszámolót tartott Jedlik 
Ányos és Öveges József munkásságá”-ról, méltatta életútjukat.

A délelőtt utolsó előadójaként Halász Tibor tanár urat hallhat
tuk -  aki eddig mindegyik ankétünkön előadást tartott -  a „NAT és 
a fizika követelményrendszere” címmel.

Délután az előző naphoz hasonlóan műhelyfoglalkozásokon ve
hettek részt az érdeklődők, illetve a JATE Fizika Tanszékein tehettek 
látogatást. Este a Csillagvizsgáló megtekintésére volt lehetőség újra.

A harmadik napon Juhász Nándorve  zetőségi tag elnökölt. Papp 
Katalin, a JATE Kísérleti fizika tanszék tanárától érdekes előadást 
hallgathattunk „Fizika a játékokban, játék a fizikában” címmel. Elő
adását videofilmmel színesítette. Ezt követte Kecskés Árpád  értékes 
beszámolója a Szlovákiában magyar nyelven folyó fizikatanítás és 
tanárképzés rejtelmeiről.

Zátonyi Sándor tanár úr szólt a központi tantervek és a helyi 
tanteivek kérdéseiről.

Zsebők Jánosné (a szakcsoport vezetőségi tagja) az eszközkiállí
tást értékelte és a díjkiosztás következett. Az igen magas színvona
lú eszközkiállítás elbírálásánál nehéz feladata volt a bíráló bizott
ságnak. Az egyre emelkedő színvonalú eszközkiállításon körülbelül 
50 %-ban új arcok jelentek meg.

A jutalmazottak a következők voltak: I. díj: Daiíóczi László, 
Vida József; II. díj: Bigus Imre, Szeder László, Bariba Zsolt; III. díj: 
Reiner Árpád, Kaluha Zoltán, Szűcs József; IV. díj: Lehoczky Pál; 
Dicsérő Oklevelet kapott: Bariba Tamás, Berty Márton, Jármezei 
Tamás, Jurisits József, Koltai Mihály, Remenyik Pál, Szőcs Géza, 
Taneszközipari és Kereskedelmi Kft., HUNIT Bt.
A jutalmazottak díjait a Mozaik Oktatási Stúdió és az Országos Ta
lálmányi Hivatal biztosította.

Sárdi Éva Mária 
ELFT Általános Iskolai 

Szakcsoportjának titkára

LÉZER-TEA november 9-én

Az ELFT Kvantumelektronikai Szakcsoportja a Szilárdtestfizikai
Kutató Intézet és az Anyagtudományi Kutató Intézettel (KFKI) kö
zösen 1995. november 9-én, csütörtökön „Lézer-teát” rendez.
Program:
10.00 Kertész Iván: Nagy átlagteljesítményű NdYAG lézer Q kap

csolása
10.15 Szipőcs Róbert: Diszperzív dielektrikumtükrök és alkalmazá

saik
10.30 Czitrovszky Aladár, Varga Péter, Jani Péter: Nem kollineáris 

frekvencia dekonverzió
10.45 Jani Péter, Czitrovszky Aladár: 100 MHz-es digitális foton- 

korrelátor kifejlesztése
11.00 Horváth Gy. Zoltán: Kirándulás inkoherenciába

11.15 Szünet
11.30 Kiss Árpád, Kravcsik Lstván: Termikus-zaj csökkentés a 

lézer-interferométeres gravitációs antennában
11.45 Fried Miklós, Lohner Tivadar: Ellipszometria félvezető struk

túrákon
12.00 Hámori András, Eördögh Lmre, Szász Károly: Pásztázó infra

vörös mikroszkóp
12.15 Varga Péter, Török Péter: A diffrakció egy régi-új tárgyalása
12.30 Ebédszünet
13.30 Laboratórium látogatás, tea, kötetlen diszkusszió

A z előadások helye: KFKI SzFKI Budapest XII. Konkoly Thege
út 29-33-1. épület 1. emeleti előadóterem.

Minden érdeklődőt várunk.
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Pécskay Zoltán
MTA ATOMKI, DebrecenATOMKI PÁLYÁZAT EREDMÉNYE, 1995

A Debreceni FIZIKUSNAPOK-ra 16. alkalommal írtunk 
ki fizika pályázatot középiskolai tanulók számára. A meg
hirdetett pályázatunkra 26 dolgozat érkezett, amelynek 
összeállításában 42 diák vett részt. Ezek a számok azt 
igazolták, hogy továbbra sem csökkent ezen pályázati 
forma iránt az érdeklődés. Külön örömünkre szolgált, 
hogy ebben az évben első alkalommal, szlovákiai magyar 
diákok is bekapcsolódtak a versengésbe.

Az erdélyi tanulók -  igényes, kitartó munkájuk követ
kezményeként -  változatlanul kitűnő eredménnyel szere
pelnek. Reméljük, hogy hamarosan élő kapcsolatot léte
síthetünk a kárpátaljai magyar iskolák tanulóival is.

A pályázatot -  a korábbi évekhez hasonlóan -  két té
makörben írtuk ki:

„Fedezzük fel újra a hőerőgépeket!” és
„Transzportjelenségek tanulmányozása laboratóriumi 

kísérletek segítségével”.
Az első témakörben olyan elméleti dolgozat összeállítása volt a cél, 

amely átfogó képet ad a hőerőgépek működésének fizikai hátteréről, és 
egyben bemutatja a hőerőgépek alkalmazásának legújabb lehetőségeit.

A másik témakörben a megjelölt fejezetből kiválasztott kísérlet (so
rozat) tapasztalatainak ismertetése volt a feladat. Részletes leírást kér
tünk az alkalmazott kísérleti berendezésről, és a mérési adatok kiérté
keléséről.

A beérkezett pályázatokat KLTE Kísérleti Fizikai Tanszékének és az 
MTA ATOMKI tudományos munkatársai és oktatói bírálták el, illetve 
alakították ki a végleges sorrendet.

A részleges termodinamikai ismeretek birtokában mindenképpen 
önálló munkát igényelt az adott téma középiskolás szinten történő 
összefoglalása. Széleskörű irodalmazás után, a szerzett ismereteket 
rendszerezni, majd az anyagot egy adott szemléletet követve kellett 
feldolgozni. Sajnálatos, hogy több pályázó csupán az anyaggyűjtés bi
zonyos szakaszáig jutott el, de a rendszerezésre, az anyag önálló össze- 
szerkesztésére nem fordítottak figyelmet.

Az elméleti témakörben a pályázati kiírás célkitűzéseit legsikere
sebben Kiss Anita és Tóth Anita a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium 
első osztályos tanulói (szaktanár: Izsépi Béla) oldották meg. A bírálóbi
zottság javaslata alapján m indkét tanuló ELSŐ díjban részesült.

Kiss Anita dolgozata szépen rendezett munka, jó és következetes 
gondolatmenettel, pontosan megértett fogalmakkal és állításokkal fel
építve. A pályázat első részében a tanuló ismerteti a hő fogalmának 
történelmi kialakulását, a kísérleti tapasztalatok alapján a téves elméle
tek („hőanyag elmélet”) ellentmondásainak feloldását, helyes értelme
zését. A következő fejezetben a hőerőgépek működési elvét és azok 
hatásfokának befolyásoló tényezőit foglalja össze. A mechanikai, mű
szaki tudnivalókat csak érintőlegesen tárgyalja, viszont kitűnő összeállí
tást ad a hőerőgépek elkövetkezendő évtizedekben történő alkalmazá
sának lehetőségeiről.

Tóth Anita dolgozatának első részében áttekintést ad a hőerőgépek 
történeti fejlődéséről, és a működésükkel kapcsolatos fizikai fogalmak
ról, azok helyes értelmezéséről. A következő részben külön tárgyalja a 
gőzgépek és a gázgépek sajátságait. A gőzgépeknél részletesebben fog
lalkozik a gőzturbinák hatásfokának növelésére tett erőfeszítésekkel (az 
alkalmazott felső nyomás és hőmérséklet növelése, a közbenső túlheví- 
tés és a regeneratív tápvíz-előmelegítés). A gázgépeknél ismerteti a 
belső égésű motorok működési elvét és összehasonlítja az Otto-motor 
és Diesel-motor előnyös és hátrányos tulajdonságait. A pályamű végén 
a korszerű technikai megoldások alkalmazásának alapján megépített 
modern gépekről (Stirling-motor, gázsugaras és rakétameghajtású gé
pek) kapunk képet.

Második díjat nyerték Bozsaky Tamás és Diósy Tamás, a komáromi 
(szlovákiai) Ipari Középiskola második osztályos tanulói (szaktanár: 
Konkolyt Ferenc). A diákok a gondosan kiválasztott szakirodalom segít
ségével jól követhető, logikusan felépített oktatási anyagot szerkesz

tettek. A többi pályázótól eltérően egy szűkebb témakör részletesebb 
kidolgozását végezték el. Nevezetesen a hő mechanikai munkává való 
átalakításának elemzéséhez a Carnot által elképzelt hőerőgép (lásd 
ábra) működésének korrekt fizikai magyarázatát írták le. A körfolyamat 
pontos tárgyalása kapcsán jutnak el a reverzibilis és irreverzibilis körfo
lyamatok alapján működő gépek termodinamikai hatásfokának megha
tározásához, azok eltérésének fizikai okához.

Szintén második díjban részesült Pásztor Hajnalka a bajai III. Béla 
Gimnázium tanulója (szaktanár: Polgár László).

A pályamunka felépítésében az önállóságra való törekvést mutatja. 
Igen szép kivitelű, gondos munka. Kiemelkedő minőségű a dolgozat 
illusztrációs anyaga, amely nagymértékben elősegíti a leírt fizikai jelen
ségek megértését. A pályamű első részében a hőtan fizikatörténeti 
összefoglalása található, melyben azokról a legfontosabb kísérletekről, 
elméletekről kapunk átfogó képet, amelyek alapvetően elősegítették az 
első gőzgépek megalkotását. A dolgozat második részében, a Carnot- 
körfolyamat elemzése után, a hőerőgépek alkalmazási lehetőségeit és 
azok környezeti hatásait foglalta össze. Ebben a fejezetben külön hang
súlyt kap a hőerőművek működésével kapcsolatos környezeti ártalmak 
és veszélyforrások taglalása.

Harmadik díjban részesült Pólik Imre, a pannonhalmi Bencés Gim
názium diákjai (szaktanár: Rábai László). „A villamosenergia-termelés 
kalorikus gépei” című dolgozatában a pályázó kitűnő összefoglalást ad 
az erőművekben alkalmazott fizikai folyamatokról. A gőzturbinák mű
ködésének leírásánál fontos szerepet kap a Joule- és Rankine-Clasines- 
körfolyamat közötti különbség elemzése, továbbá a gőzkörfolyamatok 
hatásfoknövelésére tett erőfeszítések összfoglalása. A gázturbinák is
mertetésénél -  a munkafolyamat leírásán túlmenően -  fontos szerepet 
kap a kombinált ciklusú erőművek bemutatása.

Ugyancsak harmadik díjat nyertek Egyed Krisztina és Keresztes 
Anikó, a kolozsvári Brassai Líceum XIII. osztályos tanulói (szaktanár: 
Darvay Béla). A pályázat az alapvető hőtani ismeretek széles körét 
foglalja össze. Egységes szemléletű, logikusan felépített, szakmai téve
désektől mentes munka, amely jól beépíthető a középiskolai fizika is
meretanyagba.

Különösen jól sikerült része a dolgozatnak a klasszikus hőerőgé
pekről készített áttekintő összeállítás, és a termikus hatásfok, problémá
jának elméleti tárgyalása.

Az elméleti témakörben dicséretben részesültek az alábbi diákok: 
Tóth Diána és Szobota Ágnes, Szent Imre Katolikus Gimnázium, Nyír
egyháza (szaktanár: Nagyidai Sándorné), Simon Kinga és Szilágyi Ka
rolina Erika, Kereskedelmi Iskolaközpont Sepsiszentgyörgy (szaktanár: 
Nagy-Méhész Gyöngyi), és Nagy Zsolt, Mikes Kelemen Líceum, Sepsi
szentgyörgy (szaktanár: Baló Árpád).

A kísérleti témakör iránt sajnos változaúanul jóval kisebb az ér
deklődés. Ebben az évben csupán öt dolgozat érkezett pályázati felhí
vásunkra. Nyilván ez azzal függ össze, hogy a kísérleti munka sokkal 
nehezebb és időigényesebb feladat. Éppen ezért külön elismerés illeti

Képzeletbeli Carnot-gcp elrendezése. A tolózárakkal bármely pillanatban hőt vihetünk be a 
gázba és hőt vonhatunk ki a gázból.
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Simon Lászlót, a túrkevei Ványai Ambrus Gimnázium fizika tanárát, aki 
évről-évre szívügyének tekinti a diákjai felkészítését, a pályázatunkon 
való sikeres szereplés elősegítését.

Első díjban részesültek Kardos Adél és Nagy Gábor, a túrkevei 
Ványai Ambrus Gim názium  második osztályos tanulói (szaktanár: Si
mon László) „Az alum ínium  hővezetésének kísérleti vizsgálata" című 
dolgozatukért.

A pályázók a méréseket az általuk elkészített kísérleti eszközön vé
gezték. Először egy 35 cm hosszú és 10 mm átmérőjű alumíniumrudat 
alkalmaztak, amelynek egyik végét fűtőpatronnal fűtötték, a másik vé
gét eddig víztartályhoz csatlakoztatták. A rúd különböző pontjain elhe
lyezett termisztorok segítségével határozták meg a hőmérsékletet. A 
termisztorokon eső feszültségeket digitális multiméterrel mérték, és az 
adott hőmérsékleteket számítógép segítségével határozták meg. A hő
mérséklet ismeretében a hővezetési együtthatót kiszámolták.

A második mérési sorozatban az alumíniumrúd két vége közötti hő
mérsékletkülönbséget termoszban lévő meleg víz és a vízcsapból kifo
lyó hidegebb víz segítségével biztosították. Ebben az esetben az elérhe
tő analitikai pontosság kisebb volt mint az első összeállítás esetében. Ki 
kell emelni, hogy a dolgozat külalak szempontjából is kifogástalan.

Második díjat nyert Nagy Péter, a túrkevei Ványai Ambrus Gimnázi
um második osztályos tanulója (szaktanár: Simon László), „A levegő 
fajhőjének mérése” című dolgozatával. A transzportjelenségek rövid 
elméleti összefoglalása után, egy olyan kísérleti összeállítás ismertetése 
szerepel, amely rendkívül egyszerű feltételek mellett lehetővé teszi a 
gázok fajhőjének kísérleti meghatározását, állandó nyomáson és állan
dó térfogaton. A rövid fűtési idők vezérlését (0,2-0,1 s) tranzisztor és 
számítógép segítségével oldotta meg, A gáz nyomásváltozását vízmano- 
méterrel, a térfogatváltozást pedig tágulásmérővel mérte. A nagyszámú 
mérési adat kiértékelése hibátlan. A lehetséges kísérleti hibaforrások 
elemzése, azok kiküszöbölésére tett próbálkozások figyelemreméltóak.

Harmadik helyezést értek el Bencze Ivett, Ökrös Dóra és Spengler 
Gabriella, a budapesti Patrona Hungáriáé Gimnázium harmadik osztá
lyos tanulói (szaktanár: Plósz Katalin) a „Transzportjelenségek vizsgá
lata folyadékokban” című dolgozatukkal. A szerzők érdeme, hogy a 
rendkívül szemléletes, ötletes kísérletek összeállításával, elvégzésével 
valóban középiskolás erejéhez, ismeretanyagához mért feladatot vállal

tak, és azt kiválóan meg is oldották. Külön dicséretet érdemel a pálya
mű külalakja, gondos szerkesztése. A dolgozatban a következő kísérle
tek leírása található:
1. Anyagáramlás, áramlás erősségének meghatározása.
2. Az áramlás szemléltetése: áramvonalak tanulmányozása.
3. Nyomásviszonyok mérése áramlási csöveknél.
4. Torricelli-féle kiömlési törvény kísérleti tanulmányozása.
5. Lamináris áramlás vizsgálata -  áramlási profilok szemléltetése.
6. Folyadékok viszkozitásának mérése.
A felsorolt mérésekben olyan, középiskolások részére könnyen érthető, 
szemléletes kísérleti összeállításokról van szó, amely bármely iskola 
számára elérhető, és hasznosan alkalmazható a fizika tanításában.

Dicséretet kapott Nagy-Méhész László, a sepsiszentgyörgyi Székely 
Mikó Líceum tanulója (szaktanár: Ferenczi Lrén), valamint a Patrona 
Hungáriáé nyolcadik osztályának hét tanulója: Bujtás Anna, Dellinger 
Fruzsina, Dóró Emese, Káptalan Rita, Majorovics Éva, Manhertz Mari
ann és Nyúl Patrícia (szaktanár: Fehérné Barcs Ágnes), akik még re
mélhetőleg további értékes dolgozattal fogják megörvendeztetni az 
ATOMKI pályázat szervezőit.

A pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére a debre
ceni FIZIKUSNAPOK keretében került sor. A díjakat Pá
linkás József, az ATOMKI igazgatója adta át. A díjkiosztás 
után Nagy Mihály, az ELFT megyei titkára beszélt a pá
lyázat hagyományairól és jelentőségéről, majd Plósz Ka
talin az ELFT nevében az első helyezetteknek meghívó 
levelet adott át a Középiskolai Fizikatanári Ankéton való 
részvételhez.

Az eredményhirdetést követő kötetlen beszélgetésen 
és szerény megvendégelésén a pályázók betekintést 
nyerhettek egymás dolgozatába, megvitathatták a bírála
tok szempontjait a meghívott tudományos munkatársak
kal, akiktől egyben hasznos útmutatást kaptak további 
munkájukhoz.

BESZÁMOLÓ A XXVI. NEMZETKÖZI FIZIKAI DIÁKOLIMPIÁRÓL
Az idei Nemzetközi Fizikai Diákolimpiát július 5-12. 

között Ausztrália fővárosában, Canberrában rendezték 
meg. A versenyen -  melyet első ízben tartottak a déli 
féltekén, s emiatt téli olimpiává változott, -  51 ország 297 
tanulója vett részt.

A csapattagok kiválasztása két fordulóban történt. A 
Sopronban megrendezett Fényes Imre-versenyre az olim
piai szakkörök és a korábbi országos fizikaversenyek 
legjobbjait hívták meg. Ez a verseny az olimpiához ha
sonló körülmények között zajlik (3 elméleti és 2 kísérleti 
feladat; zsebszámológépen kívül semmilyen segédeszköz 
nem használható). Az első 10 helyezett közül a budapesti 
fordulóban választották ki a csapatvezetők, Gnädig Péter 
(ELTE Atomfizikai Tanszéke) és Honyek Gyula (ELTE 
Trefort Ágoston Gyakorló Iskola) az öt fős induló csapa
tot. A csapattagok (valamennyien idén érettségizettek): 
Horváth Péter (Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gim

názium, tanára: Horváth Gábor, szakkörvezetői: Gnä
dig P. és Honyek Gy.),

Kovács Krisztián (Békéscsaba, Kemény Gábor Szakkö
zépiskola, tanárai: Mekis László és Szabó János, szak
körvezetője: Varga István),

Németh Tibor (Győr, Révai Miklós Gimnázium, tanárai: 
Somogyi Sándor és Székely László),

Szabó János Zoltán (Budapest, Apáczai Csere János 
Gyakorló Gimnázium, tanára: Zsigri Ferenc, szakkör
vezetői: Gnädig P. és Honyek Gy.),

Varga Dezső (Miskolc, Földes Ferenc Gimnázium, taná
ra: id. Szabó Kálmán, szakkörvezetői: Gnädig P. és 
Honyek Gy.).

Júniusban, a verseny előtt négynapos felkészítésen vett 
részt a csapat Budapesten, a Trefort Ágoston Gimná
ziumban, illetve az ELTE Atomfizikai Tanszékén. A fel
készítés során nyújtott segítségükért köszönettel tarto
zunk az ELTE tanárainak, elsősorban Szabó István do
censnek, a fizika tanárszakos laboratórium egyik veze
tőjének, aki a kísérleti munka számos fogására tanította 
a diákokat, valamint Marx György professzornak, aki 
felvette a kapcsolatot az Ausztráliai Magyar Szövetség
gel, és megszervezte az idő-átállást megkönnyítésében 
igen hasznosnak bizonyult kétnapos Sydney-beli prog
ramot.

A versenyre július 1-én indultunk Budapestről, London 
és Bangkok érintésével 3-án hajnalban érkeztünk Syd- 
ney-be. Az ottani magyarok, pontosabban az egykori 
Sydney-i Magyar Egyetemisták Szervezetének utódja, a 
„Deák Kör” vendégszeretetét élvezve töltöttünk el két 
napot ebben a különlegesen szép városban.
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Július 5-én érkeztünk autóbusszal Canberrába, a város 
szélén elterülő Canberrái Egyetem diákszállására. Másnap 
az ünnepélyes megnyitón a hivatalos beszédek után ízelí
tőt kaptunk Ausztrália őslakosainak, a körülbelül 60000 
éve itt elő „fekete emberek”-nek tánckultúrájából, zenei 
hagyományaiból, majd bumerángdobó-bemutatót láthat
tunk. A csapatvezetők hajnalig tartó (a későbbi hallomá
saink szerint néhol igen heves) vitában véglegesítették az 
elméleti feladatok szövegét, majd reggelre magyarra for
dítottuk a példákat.

Július 7-én délelőtt volt az 5 órás elméleti verseny, me
lyen 3 feladatot kaptak a diákok. Az első a fény gravitációs 
vöröseltolódásával volt kapcsolatos, a másodikban a ten
ger vizében terjedő, (és a változó sótartalom miatt helyről- 
helyre változó sebességgel) görbe pályán haladó hang 
(„hangsugár”) pályáját tanulmányozták, a harmadikban 
pedig egy vízben úszó hengeres, de nehezékkel is ellátott 
tengeri bója különböző rengési módusait vizsgálták.

Egynapos pihenő után került sor a kísérleti fordulóra, 
itt kétszer 2,5 óra alatt két különböző jellegű mérési fel
adatot oldottak meg a versenyzők. Az elsőben a kicsiny 
hengeres testekre ható közegellenállási erő méret- és se
bességfüggését tanulmányozták olymódon, hogy glice
rinbe ejtve mérték a süllyedés végsebességét. A másik 
kísérletben lézerfény kolloid oldatban (vizes tejben) tör
ténő szóródását tanulmányozhatták. Ez a feladat bizonyult 
a legnehezebbnek (nem csak a magyar csapatnak, hanem 
szinte mindenkinek), mert bizonyos méréstechnikai prob
lémák merültek fel. (A feladatokat és azok részletes meg
oldását a KöMaL 1995. évi októberi száma közli.)

A versenyek közötti időben, majd az eredményekre 
várva Canberra és a környék nevezetességeivel ismer
kedtek a résztvevők. Megnéztük az ausztrál szövetségi 
parlament épületét, a Háborús Emlékművet, a Tudomány 
Múzeumát és a város fölöti hegyre épült, önmagában 200 
méter magas TELECOM (távközlési) tornyot. A verseny 
után ellátogattunk egy tipikus ausztrál birkafarmra, majd 
a Canberrához közeli Tidbinbillában épült Deep Space 
Tracking Stationt tekinthettük meg. (Ezt a rádiótávcső
állomást a NASA építtette az űreszközök követésére és a 
velük való kapcsolattartásra. A legnagyobb távcső 70 
méter átmérőjű, a mozgatható része körülbelül 1000000 
kg tömegű, amely egy 0,2 mm vastag olajfilmen csúszva 
forgatható és billenthető.) A verseny után a Magyar Nagy- 
követség is vendégül látta az egész csapatot.

A versenyen a legeredményesebben idén is kínai ver
senyzők szerepeltek, mind az öt diákjuk aranyérmes lett. 
Valamennyi versenyző közül a legeredményesebben a kí
nai Yu Haitao szerepelt, az elvileg elérhető 100 pontból 
95-öt szerzett meg. A magyar csapat tagjainak eredménye: 

Varga Dezső (88 pont) aranyérem,
Horváth Péter (70 pont) ezüstérem,
Kovács Krisztián (66 pont) bronzérem,
Németh Tibor (64 pont) bronzérem,
Szabó János Zoltán (59 pont) bronzérem.

Összesen 25 aranyérmet, 29 ezüstérmet, 43 bronzérmet 
osztottak ki, 54 versenyző pedig dicséretben részesült.

Varga Dezső eredménye az abszolút ranglistán az igen jó 
8 -9- helynek felelt meg.

Az országok nem-hivatalos összesített pontversenye és 
éremtáblázata az alábbi táblázat szdfint alakult.

ÉREMTÁBLÁZAT
összpont ország arany ezüst b ronz dicséret

449 Kína 5 - - -

420 USA 4 1 - -

403 Irán 2 3 - -

394 Németország 2 2 1 -
375 Oroszország 2 2 1 -
375 Vietnam 1 3 1 -

362 Nagy-Britannia 2 - 3 -

356 Románia - 3 2 -
347 Magyarország 1 1 3 -

346 Törökország 1 1 3 -

344 Dél-Korea 1 2 1 1
339 Ausztrália - 2 3 -

323 Ukrajna • - 1 3 1
321 Izrael - 2 2 1
313 Bulgária 2 - - 2
300 Csehország - - 3 2
294 Olaszország 1 - 1 2
294 Indonézia - 1 1 3
294 Tajvan - 1 1 3
290 Szlovákia - 1 1 3
280 Kanada - 2 - 2
276 Szingapúr - 1 1 2
269 Észtország - - 2 1
264 Hollandia 1 - - 3
263 Ausztria - - 2 1
238 Svédország - - - 3
230 Lengyelország - - 1 3
221 Litvánia - - 1 1
219 Izland - - 1 -

216 Horvátország - - 1 1
213 Új-Zéland - - 1 1
212 Jugoszlávia - - 1 2
198 Belgium - - 1 2
197 Finnország - - - 3
188 Notvégia - - - 2
179 Belorusszia - - - 2
177 Svájc - - 2
167 Szlovénia - - 1 1
165 Spanyolország - - - -

156 Ciprus - - - 1
151 Argentína (4 versenyző) - - - 1
146 Thaiföld - - - -

141 Moldávia - - - 1
125 Görögország - - - 1
110 Portugália - - - -

74 Mexikó - - - -

72 Suriname - - - -

59 Fülöp-szigetek - - - -

58 Kuvait - - - -

55 Kolumbia (2 versenyző) - - - -

41 Kuba (1 versenyző) - - - -

A jövő évi Nemzetközi Fizikai Diákolimpiát 1996. júni
us 30. -  július 7. között Norvégiában, Oslóban rendezik 
meg. Sajnos ennek a versenynek és a további olimpiák
nak is kicsit bizonytalan a pénzügyi helyzete. A résztvevő 
országok számának igen gyors (évente 2-3 új csapattal 
történő) növekedése egyre nagyobb szervezési és anyagi 
terheket ró a rendezőkre, emiatt felmerült a részvételi díj 
(személyenként 300-500 USD!) bevezetése, vagy a részt
vevők számának korlátozása. Magyarországnak 2010-ig 
biztosan nem kell olimpiát rendeznie, mert nagyon sok új 
résztvevő áll még előttünk, de valószínűleg részt kell vál
lalnunk a rendezési költségekből, ha el akarjuk kerülni e 
nagy hagyományú rendezvénysorozat félbeszakadását.

(G.P.)
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PÁLYÁZATOK

A KÖZOKTATÁSI MODERNIZÁCIÓS KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATA
A kuratórium közzéteszi 1995. évi első pályázati felhívását a közoktatás korszerűsítését szolgáló 
pedagógiai tartalmú fejlesztő és kutató feladatok elvégzésére

Az oktatásügyben évek óta jelen vannak az iskola modernizálá
sára irányuló törekvések, hogy az iskolarendszer a megváltozott 
magyar és nemzetközi politikai és gazdasági helyzetnek megfelelő
en működjön. Ezt a célt mozdítja elő az új oktatási törvény is, 
amely ösztönöz a közoktatás tartalmi megújítására és szerkezeti 
kereteinek módosítására.

A Magyar Köztársaság kormánya e folyamat sikerének és gyorsí
tásának érdekében hozta létre a Közalapítványt a helyi sajátosságo
kat figyelembe vevő, elterjeszthető programok, kutatások, kísérle
tek támogatására. Célja ezzel a következő évtizedekben meghatáro
zó hatású, nálunk is elengedhetetlen modernizáció segítése.

A Közalapítvány mindenekelőtt azoknak a gyakorló pedagógu
soknak, kutatóknak a munkáját támogatja, akik az általános műve
lődést, a nevelést, a szakmai képzést kívánják korszerűsíteni. A 
javasolt témakörökben azok a pályázók számíthatnak támogatásra, 
akik vállalják már megvalósult, működő modellek, kezdeményezé
sek bemutatását, közzétételét, pontos leírását, illetve a közoktatás 
modernizációját és fejlesztését szolgáló programokat dolgoznak ki, 
ezeket kipróbálják és bemutatják. Igény a pályázók iránt, hogy 
munkájuk végeredménye különféle műfajokban széles körben ter
jesztésre alkalmas legyen. A programok kidolgozása, a módszertani 
leírások és tanulmányok mellett a Közalapítvány a pedagógusok 
továbbképzésének, konferenciák szervezésének támogatásával is 
segíti ezeket a célokat. A Nemzeti Alaptanterv elfogadása után a 
Kuratórium különböző témakörökben új témák kiírásával -  folya
matos pályázati felhívásai során -  elsősorban új tantervek, tanköny
vek, tanítási segédletek kidolgozását, kipróbálását, elterjesztését 
kívánja támogatni.

A Közalapítvány 1995-ben 300 millió forintos kormánytámoga
tással kezd működni.

A pályázó számára előnyt jelent, ha témájában vannak már ta
pasztalatokkal is alátámasztott eredményei. A siker feltételeként a 
pályázónak vállalnia kell, hogy elterjesztésre alkalmas módon meg
fogalmazza és leírja módszereit.

A pályázatban kérjük megjelölni a munka célját, a résztvevők 
körét, illetve nevét, az alkalmazni kívánt módszereket, a szükséges 
eszközöket, a támogatott tevékenység végeredményét (például tan
terv, módszertani leírás, tanári segédkönyv, új tanítási eszköz, soft
ware), illetve a terjesztés, felhasználás módozatait. Kérjük még az 
igényelt pénzösszeg megjelölését, felhasználásának módját, a be
szerzés, illetve a tiszteletdíj időbeni ütemezését, valamint a pályázat 
teljesítésének kezdő és befejező időpontját,

A pályázat szövegét és a hozzá csatolandó adatlapokat 3 pél
dányban kérjük benyújtani

1995. október 15-ig

a Közalapítvány Kuratóriumának Titkárságára, ahol a pályázati űr
lapok átvehetők, vagy ahonnan telefonon, levélben kérhetők.

Ideiglenes címe: Művelődési és Közoktatási Minisztérium, Buda
pest, Szalay u. 10-14. III. emelet 382. Tel.: 153-0600/1314 és 1318 
mellék. Postacím: 1884 Budapest, Pf.: 1

Budapest, 1995. augusztus

A Közoktatási Modernizációs Közalapítvány
Kuratóriuma

A Közoktatási Modernizációs Közalapítvány Kuratóriuma 
1995. évi első pályázati felhívásának témakörei:

1. Közoktatási intézmények és helyi társadalom

Ebben a témakörben olyan pályázatokat várunk, ame
lyekben az oktató-nevelő intézmények és a fenntartói 
szervezetek, illetve a civil társulások helyi és regionális 
együttműködésének fejlesztésére vállalkoznak a pályá
zók, illetve bemutatják e kérdéskörben a hasznosítható 
gyakorlatot és ismertetik módszereiket.

Javasolt témák:
1.1 A fenntartók, a nevelési-oktatási intézmények és a 
civil szerződések lehetséges kapcsolatai egy konkrét tele
pülés esetében. Az oktatási intézmények önállósága az 
együttműködési rendszerben. Az iskolák, a civil szerve
zetek, a diákcsoportok és a fenntartók együttműködésé
nek konfliktusai és azok megoldási lehetőségei.

A pályázatok elsősorban programokat tartalmazza
nak, de szolgálhatják a továbbképzést, és értelmezhe
tők kutatási témaként is.

1.2 Településfejlesztés -  helyi oktatástervezés. Egy-egy

önkormányzat oktatási-nevelési stratégiájának kidolgozá
sa, oktatástervezési modell alkotása.

Konkrét programokat és kipróbálásuk tapasztalatai
nak leírását várjuk. Kutatási témaként is ajánlható.

1.3 Kistérségi, (város és vonzáskörzete közötti) koordi
náció a pedagógiai programok és a helyi tantervek elké
szítésében és fenntartói jóváhagyásában. Kistérségi koor
dináció a köz- és szakoktatás fejlesztésében.

Programokat, alkalmazható modelleket támogatunk.
1.4 A diákság érdekképviseletét és információs szolgá
latot ellátó regionális modellek kiépítésének lehetséges 
megoldásai.

Működő szolgáltatás bemutatását támogatjuk, vala
mint fejlesztést eredményező programok ösztönzését 
vállaljuk.

2. Közoktatás és kisebbség

A társadalomban meglévő feszültségek, etnikai problé
mák, az egymás iránti türelmetlenség enyhítése érdeké
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ben is szükséges az iskolai oktató-nevelő munka fejlesz
tése. A z iskolai gyakorlat és a kutatás egyaránt hozzájá
rulhat a kisebbségi létből fakadó hátrányok oldásához, 
egymás megismeréséhez, megértésének gyermekkori meg
alapozásához.

Javasolt témák:
2.1 A kétnyelvűség, valamint az interkulturális és multi
kulturális oktatás pedagógiai kutatása.
2.2 A cigánytanulók nevelésére-oktatására irányuló pe
dagógiai kutatások.
2.3 A cigány szülők és az iskolák együttműködését javí
tó helyi programok bemutatása.
2.4 Cigány tehetséggondozó, fejlesztő programok ké
szítése, kipróbálása.

3. A közoktatás modernizációja
A modernizáció a szemléletében, tartalmában, módsze
reiben merészen korszerűsítésre törekvő programok, pá
lyázatok iskolai realizálásának támogatásával valósul
hat meg.

Javasolt témák:
3.1 A tantárgyak, tantárgycsoportok, műveltségi körök 
közötti tartalmi és módszerbeli összefüggések föltárása és 
kifejezésre juttatása a tanítási gyakorlatban; az érintett 
tárgyakat tanító tanárok fölkészítése konferenciák, műhe
lyek és továbbképzés során.
3.2 A korábbi tantervekben és pedagógusképzésben 
nem szereplő, de a századvégen időszerűvé vált tantervi 
témák pedagógiailag kiérlelt iskolai bemutatása, realizá
lása, a tanulók önálló munkáját igénylő tevékenységek 
kifejlesztése és mindezek terjesztése a továbbképzésben. 
3-3 A modernizációnak megfelelő tartalmi, módszertani 
és szemléleti újítások, progresszív nemzetközi tapasztala
tok elterjesztése a tanárok továbbképzésében konferenci
ák, szemináriumok, műhelyek szervezésének támogatá
sával.
3.4 A modern szellemű és tartalmú tanításhoz a megfe
lelő kísérleti és szemléltető eszközök, információhordo
zók, softwarek stb., rendszert alkotó kifejlesztése.
3.5 A műszaki-tudományos haladást reprezentáló gaz
dálkodó szervezetek, kutatóintézetek és az iskola kap
csolatának kifejlesztése.

Megvalósításként javasoljuk programok megalkotását, 
modellek megtervezését, létrehozását és működésük 
bemutatását, továbbképzési formák alkalmazását.

4. Az óvodás és kisiskolás kor sajátos 
pedagógiai problémái
A témakör pályázataival célunk a kisgyermekekkel fog
lalkozó pedagógusok figyelmét ráirányítani egyrészt a 
testi-lelkí-szellemi hátrányok felismerését, megelőzését és 
korrekcióját szolgáló korszerű módszerek alkalmazására 
és programok kidolgozására; másrészt az életkori adott
ságoknak megfelelő helyi nevelési-oktatási programok, 
módszerek, eszközök (játékok) kifejlesztésének, alkalma
zásának, adaptációjának feladataira.

Javasolt témák:
4.1 A dislexia, disgrafia megelőzésére és korrekciójára 
irányuló programok.
4.2 A beszédfejlesztés sajátos módszereinek kidol
gozása.
4.3 Az olvasott szöveg megértésének és az íráskészség 
fejlesztésének programjai, módszerei.

3. Pályaválasztás
A piacgazdálkodásra való áttérésből következő gazdasá
gi-társadalmi változások hatásai a munkaerő helyzet 
újragondolását indokolják. Támogatást ajánlunk fel 
olyan kutatásokra, amelyek számba veszik a gazdaság 
szerkezetében az iskolarendszerben végbemenő, a fiata
lok továbbtanulására és munkába állására kiható válto
zásokat.

Javasolt témák:
5-1 A különböző ifjúsági csoportok motivációinak és 
pályaválasztási sajátosságainak kutatása.
5.2 A pályaválasztási tanácsadás elmélete és gyakorlata 
az európai országokban. Modellek adaptálási lehetősé
geinek bemutatása.

6. Alternatív pedagógiák
A tanszabadság, a pluralisztikus, gyermek- és személyi
ségközpontú alternatívák megvalósítása a közoktatás 
modernizációjának fontos eleme. Ma még e kezdeménye
zések jelentős nehézségekkel kénytelenek megküzdeni; 
tevékenységüket támogatni kívánjuk.
6.1 Alternatív pedagógiai programok fejlesztésének 
támogatása.
6.2 Alternatív pedagógiai programok adaptációjának 
támogatása.
6.3 Alternatív pedagógiai módszereket terjesztő tovább
képzés támogatása.

7. Az oktatási intézmények irányításának korszerűsítése

Az irányítás korszerűsítésétől a hatékonyság növelését, a 
szellemi és gazdasági tartalékok feltárását és hasznosítá
sát, a változó körülményekhez való alkalmazkodást és a 
korszerűsítés iránti követelmények megfogalmazását és 
realizálását várjuk.

Javasolt témák:
7.1 A hatékony iskolaszervezeti formák és vezetési eljá
rások kidolgozása, terjesztése.
7.2 Az intézmények önértékelési eljárásainak fejleszté
se, a reális teljesítmény-kontroli, az iskolai hatékonyság 
mérési eljárásainak kidolgozása.

Beküldési határidő: 1995- október 15.
A pályázatokat fogadja: 

a KOMA Kuratóriumának Titkársága, 
Budapest V. Szalayu. 10-14. Hl. 382. (MKM) 

Postacím: MKM 1884 Pf. 1.
Itt kaphatók pályázati űrlapok is.
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TÁRSULATI ÉLET

KITÜNTETÉSEK AUGUSZTUS 20-ÁN
M eze i F e r e n c

A művelődési miniszter javaslata alapján Göncz Árpád köztársasági 
elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend KözépkeresztjévcI tüntette 
ki Mezei Ferencet, a Berlini Műegyetem professzorát, az Eötvös Egye
tem tiszteletbeli professzorát abból az alkalomból, hogy Mezei Ferenc 
egy tanéven át az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanított, dolgo
zott, laboratóriumot fejlesztett az Európai Unió által itt létesített és 
fizetett Európai Katedrán.

S z ta n y ik  B. L á sz ló
A művelődési miniszter javaslata alapján Göncz Árpád köztársasági 

elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend TíSZTiKERESZTjÉvel tüntette ki 
Sztanyik B. Lászlót, a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem tanárát, 
az Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi 
Kutatóintézet főigazgató főorvosát tudományos és oktató-nevelő mun
kássága elismeréseként.

B író  G ábor
A művelődési miniszter javaslata alapján Göncz Árpád köztársasági 

elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend KisKERESZTjÉvel tüntette ki 
Bíró Gábort, a Budapesti Műszaki Egyetem professzorát 70. születés
napja alkalmából. Bíró Gábor a Kísérleti Fizikai Tanszék professzora
ként és az MTA tanszéki Fizikatörténeti Kutatócsoportjának vezetője
ként elért eredményeivel érdemelte ki a kitüntetést.

K u n fa lv i R ezső
Az Eötvös Társulat javaslata alapján Fodor Gáfeorművelődési miniszter 

Magyar Köztársasági Ezüst ÉRDEMKERESZTtel tüntette ki Kunfalvi Rezsőt, 
a József Attila Gimnázium nyugalmazott tanárát, a Társulat tiszteletbeli 
elnökét 90. születésnapja alkalmából. Kunfalvi Rezső kiváló tanítványokat 
nevelt, újra létrehozta és szerkesztette a KöMaL fizikai rovatát, és egyike 
volt a Nemzetközi Fizikai Diákolimpia létrehozóinak, első szervezőinek. 
Az általa kezdeményezett versenyen ma már 50-nél több ország vesz részt.

EURÓPAI AKADÉMIA
Az Európai Akadémia (London) 1994 júniusában Krakkóban tartotta 

évi közgyűlését. A Fizikai Szekció (műszaki szekcióval összevont) 
ülését Marx György vezette. Ezévben az Akadémia új magyar fizikus

tagokkal bővült, így tagjai Berényi Dénes, Bor Zsolt, Csikai Gyula, 
Deutsch Gyula, Kroó Norbert, Kürti Miklós, Marx György, Mezei Fe
renc, Telegdi Bálint, Vicsek Tamás.

HARSÁNYI JÁNOS AZ EÖTVÖS TÁRSULAT TISZTELETI TAGJA
1995. május 15-én Harsányt János, a Kaliforniai Egyetem (Berkeley) 

professzora, a közgazdasági Nobel-díj 1994. évi kitüntetettje „Nem teljes 
információjú játékok elmélete” címmel előadást tartott az Eötvös Társu
latban. Előadása után Kiss Dezső, a Társulat elnöke átadta Harsányi Já
nosnak a tiszteleti tagságot tanúsító Eötvös-érmet és oklevelet. Az elnök

emlékeztetett arra, hogy Neumann János, a játékelmélet megalapozója is 
az Eötvös Társulat tiszteleti tagja volt. Az első Eötvös-érmet pedig Renner 
János kapta, aki Harsányi Jánost tanította a Fasori Evangélikus Gimná
ziumban. Harsányi Jánost Budapesten köszöntötték 70. születésnapján. A 
kitüntetés átvétele után Harsányi János interjút adott a Fizikai Szemlének.

VÉGÜLIS SZERENCSÉS EMBERNEK ÉRZEM MAGAM...
-  Harsányi János beszél életéről

1925-ben születtem Budapesten. Édesapám gyógysze
rész volt, volt egy patikája. A fasori Evangélikus Gimnázi
umba íratott be. Érdekeltek a klasszikus tárgyak meg a 
matematika. Első matematikatanárom Faluba volt, kicsit 
bolondos ember, le is mondott tanári állásáról, mert budd
hista lett. Őt Csernák követte helyettes tanárként. Csernák 
tanár úr inspirált leginkább. A III. gimnáziumban (7. osz
tály) szorgalmi feladatokat adott, amiket lelkesen megol
dott legalább az osztály fele, mert nagyon érdekesek vol
tak. Lelkesedésem látva megkérdezte, miért nem oldom 
meg és küldöm be a Középiskolai Matematikai és Fizikai 
Lapok feladatait. Ezt meg is tettem. Közbén magamtól ki
találtam, hogyan lehet a hatványozást negativ kitevőkre ál
talánosítani, vagy mit lehet mondani egy negatív szám fak- 
toriálisáról. Csernák tanár urat azonban nem véglegesítet
ték, így a felső osztályokban matematikát és fizikát Renner 
János tanított, aki jó fizikus is volt, Eötvös Loránd tanítvá
nya. Renner részt vett Eötvös gravitációs méréseiben, de

Indiában valami trópusi betegséget szedett össze. Kigyó
gyult belőle, de végig meglátszott az arcán. Végülis meg
nyertem az Országos Középiskolai Matematikai Versenyt.

Érettségi után matematikus meg filozófus akartam len
ni. Bementem Fejér Lipi előadásaira. Komplex függvé
nyekről beszélt, amit nem nagyon fogtam föl, így elment 
a bátorságom. A tiszta matematikusok nem mindig 
mondják meg, miért fejlesztették ki a matematikának ezt 
vagy azt a fejezetét, miért találták ki valamelyik tételt. De 
azért későbbi életemben a tiszta matematika is megfo
gott, az 1970-es években sok matematikai cikket írtam. 
Pesten azonban édesapám kedvéért gyógyszerészgyakor
noknak iratkoztam be. Egyetlen gyereke voltam, rám 
kívánta hagyni a patikáját. A háború alatt katonai halasz
tást is kaptam, ami jól jött, míg a németek be nem jöttek.

1944 májusában behívtak munkaszolgálatra, pestkör
nyéki gyárakba kellett árut vinnünk. Október 15-én Szá- 
lasiék átvették a hatalmat, de minket egy ideig a vatikáni

318 FIZIKAI SZEMLE 1 9 9 5 /9



védlevél megóvott. Nemsokára azonban kivittek a pálya
udvarra deportálásra. Láttam, hogy itt a döntés utolsó 
pillanata. Nagyon sajnáltam otthagyni'hátizsákom és szép 
pulóverem. A végén mégis otthagytam. Elég jó télikabát 
volt rajtam, az Északi Teherpályaudvaron sok civil is sé
tált. így levettem a sárga karszalagom, elvegyültem az 
emberek közt és szépen kisétáltam a pályaudvarról. A 
Mária-utcai jezsuita rendház (most Rajk László Kollé
gium) főnöke adott menedéket. Többször volt nyilas raz
zia, de a házkutatás során nem találtak meg a nyilasok, 
pedig nem lett volna nehéz megtalálni engem. Azt hi
szem, megvesztegették őket. 1945. január 17-én érkeztek 
meg az oroszok, akkor lettem újra szabad.

Segítettem édesapámnak romos patikánk helyreállítá
sában, és beiratkoztam az egyetemre gyógyszerésznek, 
így hallgattam Rybárt is. Utána azonban csakhamar át
iratkoztam a Bölcsészkarra, és 1947-ben már ledoktorál
tam. Disszertációmat az Atheneum folyóirat is közölte, ez 
volt a címe: „A filozófiai tévedések logikai szerkezete”. 
Arról szólt, hogy a matematikában összetett szillogizmu
sok vannak, de a bizonyításokat bárki szabatosan ellen
őrizheti. A filozófiában nagyon egyszerű alapföltevések
ből indulnak ki, sokkal egyszerűbb a bizonyítás is, mégis 
a filozófusok sokféle következtetésre jutnak belőlük. Mi 
lehet az oka? Azt fejtegettem, hogy a hibát az egyszerű 
alapföltevések meg nem engedett általánosításakor (oly
kor indokolatlan beszűkítésekor) követik el. Elég triviális 
konklúzió volt, de Karnisnak elég. Kornishoz és környe
zetéhez képest még mindig jó volt.

Doktorátus után Szalai Sándor mellé kerültem a szo
ciológiai tanszékre tanársegédnek. Szalai értelmes ember 
volt, szeretett idézgetni is. De soha nem volt türelme vé
gigolvasni egy könyvet, ezért idézetei mindig a könyvek 
első 20 oldaláról származtak.

Ekkor már újra élesedett a politikai helyzet Magyaror
szágon. Azért nem mentem nyugatra, mert a patika az én 
nevemen volt. Amikor 1950-ben meghallottam, hogy he
teken belül úgyis minden patikát államosítanak, akkor 
határoztam el a távozást. Ha nem így döntöttem volna, 
talán most vidéki patikus lennék valahol. Kitapasztaltam 
a nyilasokat és kommunistákat, nem volt mindig kelle
mes, mégis alapvetően szerencsésnek érzem magam.

Kimenni csak illegálisan lehetett. Meg kellett fizetni, 
aki a határon átvezetett. Az fölvette a pénzt, azután eset
leg átadta áldozatát a rendőrségnek. Feleségem apja tagja 
volt egy szabadkőműves páholynak. Ide főleg zsidókat 
vettek föl, de fölvettek egy vidéki bádogost is, mert a 
nyilas időkben zsidókat bújtatott. Vállalta, hogy ingyen 
átvisz Ausztriába. A baj az volt, hogy az ő falujában egy 
embercsempészt épp elkapott a rendőrség, ezért nem 
érezte elég biztonságosnak, hogy ott menjünk át a hatá
ron: veszélyes lett volna. Úgy döntött, hogy a szomszéd 
falunál visz át, mert gyerekkorából emlékezett arra a vi
dékre is. A Fertő-tó mocsárvidéke volt az, áprilisban még 
mindent víz borított. Előre megmondta, hogy gumicsiz
mában jöjjek. De a csizma mindig a sárba ragadt, utólag 
kézzel kellett kiráncigálni. Végülis eltévedtünk. Egy éj
szaka helyett három éjszakán át bolyongtunk a lápban. 
Nagyon fárasztó volt. Egy napra szánt élelmünk hamar 
elfogyott. Lápvizet ittunk, ami tele volt bogarakkal.

Végül átértünk osztrák területre. Az országút egy tölté
sen vezetett. Fölmásztunk a töltésre, akkor vettük észre, 
hogy épp egy őrtorony van a hátunk mögött. De üres volt. 
Osztrák parasztokhoz mentünk, ők mesélték, hogy az ak
nákon minden éjjel felrobbannak emberek. Mint már 
mondtam, végülis szerencsés embernek érzem magam.

Menekülttáborból Ausztráliába kerültem Sidney-be 
gyári munkásnak. Elég gyenge a kézügyességem, ezért 
egyik helyen sem tűrtek meg sokáig. De végülis Kalifor
niába kerültem, a Stanford egyetemre. Elkezdhettem saját 
kutatásaimat. Kiváló közgazdászokat ismertem meg. Ők 
is megismertek engem. Ez is kellett a Nobel-díjhoz: is
mertség és ismeretség, szakmai kapcsolatok. Ha Magyar- 
országon lettem volna közgazdász, nem biztos, hogy 
megkaptam volna a Nobel-díjat, mert abban személyes 
kapcsolatoknak is van szerepe. Az is számít, ki hol dolgo
zik. Mint mondtam, szerencsés ember vagyok.

A Nobel-díjat a játékelmélet továbbfejlesztéséért kap
tam. A játékelméletet Neumann János alapozta meg. Én 
1964 februárjában kerültem a Kaliforniai Egyetemre 
Berkeley-be. Akkor Johnson volt az elnök, a kubai válság 
után; akkor készültek arra, hogy tárgyalni kezdjenek az 
oroszokkal, Brezsnyewel az esetleges nukleáris leszere
lésről. Oscar Morgenstern nek, aki Neumannal könyvet írt 
a játékelmélet közgazdasági alkalmazásairól, volt egy 
MATEMATIKA nevű vállalata. Morgenstern nem volt kü
lönösen tehetséges, de jó üzletember volt. A kormánytól 
kapott különféle megbízásokat. Egyszer például a föld
közi-tengeri amerikai flottát kellett ellenőriznie, fogal
mam nincs, milyen szempontból. Morgenstern vállalata 
fiatal matematikusokat kért föl, hogy folytassák tovább a 
játékelméleti kutatásokat, későbbi tanácsadás érdekében.

Pár héttel azután, hogy Berkeley-be keiültem, odajött 
Harald Kuhn is, aki Princetonban Neumann tanítványa 
volt, és már voltak játékelméleti publikációi. Ő bíztatott 
erre a témára. Minden évben háromszor Washingtonba 
mentünk, ott előadásokat tartottunk munkánk eredmé
nyeiről a kormány szakértőinek. Ott merült föl az a prob
léma, hogy á vetélkedő játékosok általában nincsenek a 
teljes információ birtokában, nem ismerik az ellenfél kár
tyáit (bombáit, rakétáit) és szándékait, így kell tárgyal- 
niok. Ezt a problémát sikerült visszavezetnem a jólinfor
mált játékosok Neumann által kidolgozott elméletére. 
Tavaly ebből lett a Nobel-díj.

Lehet, hogy elméletemnek komoly hasznát vették a 
leszerelési tárgyalásokon, de nem vagyok biztos benne. 
Most azonban komolyan alkalmazza az állam is verseny- 
tárgyalásokon (amikor például mobil telefonok frekven- 
ciasávjaira licitálnak) vagy a GATT ülésein. Az életben 
csak kevés játszma elégíti ki a tökéletes informáltság föl
tételeit. Elméletem nagyon megnövelte a játékelmélet 
gyakorlati használhatóságát.

Neumann Jánost nagyon érdekelte a tiszta matematika 
is, de sok területen alkalmazta is a matematikát. Jól is
mertem Pólyát és Szegőt Stanfordban, meg Kemény Já
nost a Dartmouth Kollégiumban. Kemény meg is hívott 
egyetemére, hogy tartsak előadást. Akkor őt, az alkalma
zott matematikust az érdekelte, milyen különleges hely
zetekben fordul elő, hogy egy tétel igaz vagy hamis voltát 
nem lehet bizonyítani, mert az axiomatika nem működik.
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Magam matematikát nem tanítottam rendszeresen. 
Játékelméleti kollégiumom volt, de a Kaliforniai Egyete
men minden évben négy kollégiumot kell tartani, így 
tartottam középfokú közgazdasági kollégiumokat is, 
noha azon a téren nem végeztem kutatást. Nem is volt 
sok hallgatóm. Matematikát egy ideig csak közgazdá
szoknak tanítottam. Most éppen az utilitárius etika foglal
koztat. Ha megritkulnak a Nobel-díjjal kapcsolatos lekö
töttségek, ezt szeretném folytatni.

Érdekes több dologgal foglalkozni, ez izgalmasabbá 
teszi az életet, és saját kutatási területünkön is hasznunk
ra lehet. Rengeteg könyvet olvasok, népszerűsítő folyó
iratokat is (Scientific American, Science News, Disco
very). Spekulálni szoktam a kvantummechanikáról is.

A magyarok általában nem tisztelik az egyes tudomá
nyok határait. Neumann János végleg nem tisztelte, Szilárd 
Leó sem. (Szilárd Leó nem kapott Nobel-díjat, noha meg
érdemelte volna. Igaz, Szilárd soha nem dolgozta ki telje
sen ötleteit, pedig nagyon jó ötletei voltak.) Gábor Dénes 
Nobel-díjat kapott, de ő is sok tudományba belevágott.

Az angol iskolai képzés nagyon egyoldalú. Ismerek 
nagyon jó közgazdászokat, de meglepett, amikor kiderült 
róluk, hogy fogalmuk nincs, mit csinál a vese vagy a máj. 
Az amerikai orvosok is nagyon jók, de semmi mást nem 
olvasnak, mint orvosi szakkönyveket. Egyszer két évig 
Németországban dolgoztam, fiamnak ott kellett iskolába 
járnia. Nagyon féltettem, mert azt hittem, hátrányban lesz

a német diákokkal szemben, akik Goethét és Schillert ol
vasnak. Hát semmi ilyen hátránya nem volt. Pedig úgy tu
dom, hogy régebben a német oktatás nagyon alapos volt.

A magyar iskola nagyon jó volt, remélem, most is jó. 
Amikor én jártam iskolába, mindenkinek kellett latint, 
matematikát, fizikát tanulnia. A latin nyelvtan is jó beve
zető az idegen nyelvekhez. (Magam az Országos Közép
iskolai Tanulmányi Versenyen harmadik lettem görög
ből.) Budapesten volt egy speciális intellektuális tradíció, 
a kávéházi kultúra. Ennek volt a terméke Karinthy Fri
gyes is, akit sok minden érdekelt, sok mindenben volt 
tájékozott. Ha az ember egy magyar mérnökkel vagy or
vossal beszél, nem meglepő a zenei vagy filozófiai érdek
lődés. Akár Schopenhauert is olvasott (a Nyugat hanyat
lásáról). Amerikában az ilyen nem fordul elő.

Az általános műveltség Magyarországon sokkal maga
sabb. Abban is szerencsém volt, hogy pesti gimnáziumba 
jártam.

❖

A szintén hazalátogatott Oláh György nyilatkozta: A Piarista Gim
náziumban Öveges József tanított nekünk fizikát. Őreá mindig a leg
nagyobb szeretettel emlékezem. Őszintén szólva arra nem emlékezem, 
hogy ki tanított kémiát, de Öveges tanár úr nagyon mély benyomást 
tett rám nem csak azzal, ahogy fizikát tanított, de emberségével is. 
Abban az időben az ilyen fiatal gyerekeket a tanárok még nem vették 
teljesen emberszámba. Ő azonban olyan emberi kapcsolatot tudott 
teremteni diákjaival, ami egyedülálló volt. Nagyon hálás vagyok neki.

(M.Gy.)

»LESZNEK MÉG MAGYAR NOBEL-DÍJASOK,.,.
-  Harsányi János és Oláh György Balatonfüreden

A Füredi Hírek 1993. januári számában a „Séták a tudósok emlékfái 
között” cikksorozatomat lezáró Utószóban írtam: „Figyeljük (...) nyitott 
szellemmel és főleg nyitott lélekkel a magyar tudósok világraszóló ered
ményeit itthon és külföldön, és lépjünk, ha elérkezik az idő, nehogy 
elveszítsünk olyan még élő neves tudósokat, akiknek a faültetése meg
tiszteltetés lenne Balatonfüred és Magyarország számára...”

Ám akkor még nem gondoltam -  nem is gondolhattam hogy ke
vesebb mint két éven belül két új, magyar származású Nobel-díjast kér
hetünk fel a megtisztelő faültetésre. És mégis megtörtént: 1995. május 
6-án Harsányi János és Oláh György professzorok magyarországi -  és 
Veszprém megyei -  látogatásuk alkalmával, városunk polgármesterének 
felkérésére fát ültetettek Balatonfüreden, a Tagore sétányon, a tudósok 
fasorában. Örülünk, hogy eljöttek és köszönjük mindazoknak -  köztük 
elsősorban Marx Györgynek -  akik ezt a látogatást lehetővé tették.

❖
A tudósok Veszprém megyei programja a Veszprémi Egyetemen 

kezdődött délelőtt: Honoris Causa Doktorrá avatásukkal, melyről szóló 
oklevelet Liszi János, az egyetem rektora adta át. Ezt követően a tiszte
letbeli doktorok előadást tartottak: Harsányi János „A játékelmélet nem 
játék”, Oláh György pedig „A kémia jövője a 21-ik században” címmel. 
Majd a program befejezéseként Veszprém város díszpolgáraivá fogad
ták a két neves tudóst.

❖
A veszprémi ünnepségen Balatonfüred városát -  egy kisebb delegá

ció élén -  Szalay László polgármester képviselte, akinek társaságában 
délután érkeztek a Nobel-díjasok Balatonfüredre. A ragyogó napsütéses 
időben nagy számú érdeklődő -  köztük a Veszprémi Egyetem, Veszp
rém város és a megye képviselői -  gyülekezett a lepellel takart emlék
táblák és az ültetésre váró két fa körül.

Pontosan három órakor, harsonák hangjainak kíséretében elfoglal
ták helyüket Nobel-díjas vendégeink, akiket városunk polgármestere 
köszöntött — többek között — e szavakkal:

„... nagy örömömre szolgál, hogy most, ez alkalommal-amire még 
nem volt példa eddig és úgy gondolom, hogy még hosszú ideig nem

lesz példa -  egyidőben két magyar származású Nobel-díjas professzort, 
tudóst köszönthetünk körünkben, akik elfogadták felkérésünket és meg
tisztelik városunkat azzal, hogy meglátogatnak bennünket, és ittjártuk 
emlékére fá t ültetnek városunkban..."

A köszöntő szavak után felkérte a két tudóst emlékfájuk jelképes elül
tetésre, majd pedig emléktábláik leleplezésére. Először Harsányi János 
professzor dobott egy lapát földet tiszafája tövére, majd Oláh György 
professzor tette ugyanezt -  tisztelgő tapstól kísérve. Ezt követően emel
ték fel a leplet emléktábláikról néhány kedves mondat kíséretében.

Oláh György az alábbi szavakkal fordult a megjelentekhez: „Nagy 
öröm és megtiszteltetés most számomra történelmi fasorukban egy fá t 
elültetni. Azt kívánom, hogy ez a kis fa  jól növekedjen és -  miután a 
környezetében elég hely van -  meg vagyok győződve, hogy a nem túl 
távoli jövőben más fák fogják körülvenni, szintén magyar származású 
Nobel-díjasoktól ültetve."

❖
Szavaiból a magyar jövőbe vetett bizalom sugárzott felénk.
Végignéztem a fasoron. Tizenhárom tudós -  kilenc Nobel-díjas -  ál

tal ültetett fa lombjait lengette a szellő, köztük öt magyarét. Azt a hár
mat is, melyet magyar származású Nobel-díjasok ültettek: 1976-ban az 
idén elhunyt Wigner Jenő és most: Harsányi János és Oláh György.

Megtisztelő és megtisztelt nagyságai az egyetemes emberi szellem
nek valamennyien...

És ekkor földerengnek bennem Németh László beszédének -  melyet 
1964. január 18-án, gimnáziumunk új épületének avatásakor mondott el 
-  egy részlete: „...az emberi művelődés nagy szivárványában, a föld 
fölé írt szebb jövőt ígérő ívben, a magyar színnek is van helye, s né
pünk nem mint tíz egynéhány millió magyarul beszélő tömeg, hanem 
mint felemelt fejű nemzet mehet alatta át. ’’

Mily csodálatosan összecsengő mondatok az övék: Németh Lászlóé 
és Oláh Györgyé.

Fölemelhetjük a fejünket.
Köszönjük. Nekik. Is.

Vastagh György
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HOGYAN DOLGOZZON EGYÜTT A NYUGAT 
MAGYAR KUTATÓKKAL -  ÉS MIÉRT Csonka L. Pál

Oregoni Egyetem , USA

Minthogy semmiképpen sem szeretném zavarba hozni 
az olvasót, nem fogom megkérdezni, hogy mit tud Ma
gyarországról. Sem pedig azt, hogy meg tudja-e találni a 
térképen. Ehelyett engedje meg, hogy segítségére legyek. 
A fizikusokat és matematikusokat bizonyára érdekelni 
fogja, hogy Magyarország az az ország, ahol Gábor Dénes 
(a hologram feltalálója) született, sőt itt született még 
Rubik Ernő (a Rubik-kocka megalkotója), Szilárd Leó 
(aki elsőnek ismerte fel a nukleáris láncreakció lehetősé
gét), Teller Ede (a hidrogénbomba „atyja”), Neumann 
Jánosig modern elektronikus számítógépek megteremtő
je) és Wigner Jenő is, a Nobel-díjas magfizikus. És, igen, 
Magyarország az az ország, ott Európa kellős közepén.

Mi a helyzet manapság a magyar fizikakutatás terüle
tén? Miben rejlik erőssége és gyengéje? Hogyan segíthet
ne a külföld? Ezeket a kérdéseket tette föl nekem a Phys
ics World szerkesztője, egy beszélgetésünk során, miután 
amerikai kutatóként egy évet töltöttem Magyarországon. 
Egy esztendő természetesen nem elég idő ahhoz, hogy a 
felvetett problémák minden vetületével megismerkedhes
sen!, ezért az alábbiak csupán egyetlen látogató vélemé
nyét tükrözi.

A magyar fizikusok általában nagyszerű képzésben 
részesülnek, jól informáltak, és rendszeresen együttmű
ködnek külföldi kollégáikkal. A vezető szakemberek 
világviszonylatban is kiválóak. Az utóbbi időben elterjedt 
egy érdekes szokás: egy-két évenként több hónapot töl
tenek külföldi laboratóriumokban. Ennek az az előnye, 
hogy ily módon szoros kapcsolatban tudnak maradni a 
külföldi fejleményekkel, de tény az is, hogy ezáltal külön 
jövedelemhez juthatnak. Ez pedig lényeges szempont, 
amint azt rövidesen látni fogjuk.

Ami a műszerezettséget illeti, itt a helyzet már kevésbé 
rózsás, de azért kielégítőnek mondható. Alkalmam volt a 
jobb laboratóriumok közül többet is meglátogatni. Általá
ban nyilvánvaló, hogy komoly erőfeszítéseket tesznek 
annak érdekében, hogy a műszerpark színvonalát fenn
tartsák. Ez eddig nagyjából sikerült is, egy kivétellel: a 
legdrágább műszerek esetében az elévülés tünetei figyel
hetők meg. Ez figyelmeztet arra, hogy a kivételes intézke
dések egymagukban nem biztosíthatják hosszú távon a 
tudományos infrastruktúra működőképességét.

Sajnos, nem áll elég pénz rendelkezésre ahhoz, hogy 
abból a műszerek költségeit és a kutatók fizetését egy
aránt fedezni tudják. Úgy látom, hogy általában az előb
bieket részesítik előnyben. Ha azonban netán a fizetések 
egy kritikus szint alá süllyednének, akkor a fizikusok más

A Physics Worldben (London) megjelent írást a szerző fordította ma
gyarra a Fizikai Szemle számára.

területek felé áramló agyelszívása veszélyes méreteket 
ölthetne. Ilyen típusú belső áramlás máris megfigyelhető: 
volt kutatók gyakran a kereskedelemben és a szolgáltató- 
iparban próbálnak szerencsét. Ez mindenképpen tékoz
lást jelent, hiszen magasképzettségű emberek kerülnek 
kevesebb szakértelmet igénylő állásokba. Egy esetleges 
külföld felé irányuló áramlás azonban még ennél is ártal
masabb lenne, mert tehetséges emberek hagynák el Ma
gyarországot, ahol pedig szükség lenne rájuk, és elárasz
tanák a nyugati munkapiacot, ahol viszont nem tartják 
őket kívánatosnak.

A társadalom igyekszik, de...

Szerencsére a magyar társadalomban több olyan jelen
ség figyelhető meg, amely segítségére lehet a kutatóknak 
abban, hogy a jelen pénzügyi válságot sikeresen átvészel
jék.

Az egyik az, hogy a tudományoknak komoly hagyo
mányai vannak Magyarországon. Az itteni emberek érté
kelik a tudományos kutatómunkát, és a magas műveltsé
get. Nem hallottam még olyan újságíróról vagy politikus
ról Magyarországon, aki azt állította volna, hogy a tudo
mányos kutatás vagy a magas képzettség ne lenne fontos, 
vagy hogy ezek a területek kevesebb pénzt érdemelné
nek. Éppen ellenkezőleg. Gyakran hangsúlyozzák annak 
a szükségességét, hogy meg kell kapniuk a nekik járó 
arányos részt még az állandóan csökkenő költségvetési 
keret ellenére is. Persze az ilyen hozzáállás egymagában 
nem pótolhatja a hiányzó fizetéseket, de legalább nyil
vánvalóvá teszi a kutatók számára, hogy a társadalom 
támogatja és tiszteli a tevékenységüket.1

Az olvasó jobban fogja értékelni mindezt, ha összeha
sonlításképpen elmondom, mi a helyzet az állandó mun
kahelyemen, az USA Oregoni Állami Egyetemén. Nyil
vánvaló, hogy Oregon jobb anyagi körülmények között 
van, mint Magyarország. Mégis, az egyetem nemrég arra 
kényszerült, hogy egy új hivatalt hozzon létre, amelynek 
az az egyedüli feladata, hogy elmagyarázza az oregoni 
állampolgároknak, miért van szükség egyetemekre és 
főiskolákra. Mindezek ellenére az oregoni újságok to
vábbra is rendszeresen támadják az egyetemet, és min
den népszavazás során mindig újra olyan törvényekről

1 Amióta ezt a cikket megírtam, a magyar kormány elhatározta a kuta
tás, az oktatás és a kulturális élet korlátozását, hogy az így megtakarított 
összegeket adósságtörlesztés címén igénybe vehesse. Míg az ilyen kor
látozások Oregonban valószínűleg nem váltanának ki különösebb el
lenállást, a magyar közvélemény határozottan fellépett velük szemben.
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kell dönteni, amelyeknek célja az, hogy a felsőoktatási 
intézmények költségvetési keretét szűkítsék. Mindebből 
nyilvánvaló, hogy a tudományoknak még nincsenek ko
moly hagyományai Oregonban, és a felsőoktatás kulcs
szerepére bizony még nem mindenki döbbent rá.

Egy másik előnyös jelenség az, hogy más országok
hoz, például az USA-hoz képest, a magyarok általában 
inkább a tudásuk és elért eredményeik alapján, és csak 
kisebb mértékben a jövedelmük alapján értékelik az em
bereket. Az ilyen szemlélet természetesen kedvez a peda
gógusoknak és kutatóknak, hiszen ők általában nem a 
pénzszerzést tekintik fő életcéljuknak.

Minek köszönhető ennek a szemléletmódnak a kiala
kulása? Úgy gondolom, hogy az iskolarendszernek fontos 
szerepe volt és van ebben. A legkülönbözőbb felmérések 
egybehangzóan azt bizonyítják, hogy Magyarországon 
mind az általános iskolákban, mind a középiskolákban, a 
tudományok oktatása világviszonylatban is a legfelső 
néhány százalék szintjén mozog, maga mögött hagyva a 
legtöbb fejlett ipari országot, közöttük az USA-t is. Ez 
óriási értéket jelent, melynek egyik eredménye, hogy sok 
diákban felébred az érdeklődés a tudományos gondolko
dásmód iránt (és a logikus, világos beszédre való törek
vés is).

Amiről még szólni kell

Az előnyös jelenségek után beszélnünk kell a társada
lom gyengéiről is. Ezek egyike a hosszú kontraszelekciós 
folyamat eredménye: Magyarországon a négy évtizedes 
tervgazdálkodás idején általában nem a legrátermetteb
bek foglalták el a vezető pozíciókat, hanem azok, akikre 
számítani lehetett, hogy a központi direktívákat maradék
talanul végrehajtják. A tudományos kutatás egyike azon 
területeknek, amelyek leginkább képesek voltak ellenáll
ni ennek a folyamatnak, de még itt is megfigyelhetők e 
kór tünetei.

A tudományos élet egy másik gyengesége a munkafe
gyelem hiányából adódik, amely egyes helyeken szem
beötlő méreteket ölt. Ennek oka az, hogy a piacgazda
sághoz való visszatérés előtt a munkavállalók teljesítmé
nye alig befolyásolta a fizetésüket. így történhetett meg 
az, hogy sokan munkaidő alatt intézték magánügyeiket, 
sőt még az is előfordulhatott, hogy valaki egyidőben két 
állást töltött be. Noha ma a legtöbb ember komolyan dol
gozik, még mindig vannak olyanok, akik megőrizték régi 
rossz szokásaikat. Például ismerek olyan intézményeket, 
ahol a hivatali személyzet munkaidő alatt egy íróasztal 
körül kényelmesen helyet foglalva étkezik, kávézik és 
beszélget, miközben minden irodai munka leáll, és tud
nod kell, hogy ilyenkor egyáltalán nem vennék jó néven, 
ha együttlétüket a napi munkával kapcsolatos ügyekkel 
netán megzavarnád.

Tudok egy olyan kísérleti programról is, ahol éppen 
határidőre dolgoztak, amikor az egyik kutató elhatározta, 
hogy átépíti a személygépkocsiját. Sajátkezűleg. Éspedig 
rendes munkaidő alatt. Ez több hétig tartott, ami alatt 
csak tessék-lássék jelent meg a laboratóriumban. Mind
ezek után elhatározta, hogy szüksége van egy egyhetes

szabadságra, de három hétig nyoma sem volt a munkahe
lyén. Tudomásom szerint az illető tisztességes, rendes 
ember, aki szorgalmasnak tartja magát.

Egy másik idetartozó megfigyelés: vannak olyan intéz
mények, ahol a hónap első napján délben az étkezdében 
hosszú sorokban tolonganak az alkalmazottak, és az inté
zet felé közlekedő buszok tömve vannak -  de a többi 
napokon ez nincs így. Miért? Mert a fizetéseket a hónap 
első napján osztják ki.

Mindezek ellenére, sokan vannak akik igen keményen 
dolgoznak. Nem ritkaság az olyan laboratórium, ahol 
reggel hétkor már javában folyik a munka. Tény, hogy ha 
kiszámítjuk az egy befektetett dollárnyi költségre jutó 
megjelentetett tudományos cikkek számát, Magyarország 
teljesítménye a legjobbak közé tartozik. Az itteniek szíve
sen mesélik el azt az esetet, amikor amerikai egyetemi 
kutatók egy csoportja azért látogatott Magyarországra, 
hogy átadják tapasztalataikat a tudományos kutatás haté
konyságával kapcsolatban. Miután átnézték a magyarok 
költségvetését, és a közzétett cikkek listáját, egyikük így 
kiáltott fel. „Mindezt ilyen kevés pénzből? Talán inkább 
Önöknek kellene hozzánk látogatni, hogy elmondják, 
hogyan képesek erre. ”

Hogyan ne  segítsenek

A magyar fizikusoknak szüksége van külföldi támoga
tásra. Milyenre? Mielőtt azonban kitérnék erre, hadd 
mondjam el, hogy mire nincs szükségük.

Láttam olyan nyugati „szakértőket” akiket külföldről 
fizetnek, de itt élnek, luxusvillákban, drága autókkal köz
lekednek főleg vendéglőkben és bárokban töltik idejü
ket, miközben olyan tanácsokat osztogatnak, amelyek 
mindenki más számára nyilvánvalóak. Vannak közöttük 
egészen fiatalok is, akiknek saját országukban valószínű
leg semmi hasznukat sem lehet venni. Mindezek ellenére 
a nekik juttatott fizetéseket a Magyarországnak nyújtott 
„segély” részeként könyvelik el.

A magyar tudományos társadalomnak nincs szüksége 
ilyen emberekre. Sőt, az igazság az, hogy egyáltalán 
nincs szükség külföldi tanácsadókra, mert az itteni kuta
tók képesek arra, hogy érdekes témákat válasszanak és 
az azzal kapcsolatos munkát elvégezzék. Ahhoz, hogy 
egy vendégkutató ebben az országban hasznosnak bizo
nyuljon, nem elég, hogy csak beszéljen, tudnia kell ér
demben is bizonyítani. A tapintatosság természetesen 
megköveteli, hogy azok a külföldiek, akik hosszabb időt 
töltenek el Magyarországon, a környezetükhöz hasonló 
életszínvonalon éljenek, még akkor is, ha történetesen 
többet engedhetnének meg maguknak; a hivalkodás 
nemcsak ízléstelen, de bizonyára elidegenítené tőlük 
azokat a kollégákat akikkel egyébként szorosan együtt 
kellene dolgozniuk.

Amire viszont Magyarországnak igenis szüksége van, 
az egyrészt olyan támogatás, amely lehetővé tenné a mo
dern műszerek beszerzését, különösen a drágább műsze
rekét; másrészt a nyugati intézményekkel való szorosabb 
együttműködést. Véleményem szerint a leghatékonyabb 
együttműködési forma az, amikor bizonyos feladatok
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megoldását magyar kutatókra vagy kutatócsoportokra 
bízzák, vagy ha egy program egy-egy szektorát magyar 
intézményeknek adnak át kidolgozásra. Ők bizonyára 
tudni fogják, hogyan végezzék a rájuk bízott feladatokat.

Nem mindegy azonban, hogy a szerződés feltételeit 
hogyan fogalmazzuk meg. Ajánlom, hogy az együttmű
ködés keretén belül pénz csak az elért eredményekért 
járjon, soha sem a témával töltött időért. Ez így mindenki 
számára előnyösebb lenne. A vevő elkerülheti, hogy 
olyanokat fizessen, akik csak az időt húzzák, és a szolgál
tató növelheti jövedelmét, ha ugyanannyi idő alatt több 
feladatot végez el.

Ismerek olyan szervezeteket, amelyeknek célja az 
ilyen együttműködések elősegítése. Közéjük tartoznak az 
U.S. -  Hungarian Science and Technology Joint Fund, az 
U.S. National Science Foundation egyes irodái és a British 
Council. Ahogy az együttműködő csapatok jobban meg
ismerik egymást, várható, hogy egymás iránti bizalmuk 
nőni fog, és az ilyen együttműködések a jövőben egyre 
jobban elterjednek.

Kevesebbet tudok a térség többi országáról, de úgy 
hallottam, hogy azok is Magyarországhoz hasonló hely
zetben vannak, különösen Lengyelország és Csehor
szág. Feltételezem, hogy őket is hasonlóképpen lehetne 
segíteni.

Stabil ország

Engedjék meg, hogy befejezésül felsoroljak néhány 
indokot arra vonatkozóan, hogy miért volna célszerű, és 
miért állna a nyugati intézeteknek is érdekében a tudo
mányos fejlődés támogatása Kelet-Európábán, különös 
tekintettel Magyarországra.

Elsősorban azért, mert a magyar fizikusok a legtöbb 
feladatot valószínűleg olcsóbban tudják megoldani, mint 
nyugati kollégáik. Ennek következtében a Magyarország
nak szánt segély nem alamizsna lenne, hanem egyúttal jó 
üzleti befektetés is, amely mindkét félnek hasznára válna.

Másodszor, Magyarország politikailag és földrajzilag is 
stabil ország, pedig ez Európának ebben a térségében 
egyáltalán nem magától értetődő.

Ha például a köztársasági elnök és a miniszterelnök 
nem értenek egyet egymással -  ami bizony már többször 
is előfordult -  akkor lehet, hogy nem mondanak szépe
ket egymásról, de ez nem szolgál ürügyül ahhoz, hogy 
leváltsák őket vagy a kormányt. A törvényhozók körül 
nem ólálkodnak páncélozott járművek, az elnök nem 
löveti porrá a parlament épületét.

A földrajzi stabilitással kapcsolatban emlékeztetem az 
olvasót, hogy a Magyarországgal szomszédos államok 
közül nemrég három ország darabjaira hullott szét. Ahol 
addig csak három ország volt, ott most már huszonkettő 
van. Ezzel szemben Magyarországon semmi jele sincs 
annak, hogy az ország föl akarna bomlani. (Ez egyébként 
nem igazán meglepő, hiszen Magyarország ilyen néven 
immár tizenegy évszázad óta létezik ezen a helyen.) Ép
pen ellenkezőleg, kohéziós centrumként hat: amíg ihás 
területek új határokat hoznak létre, és a már meglévőket 
igyekeznek áthatolhatatlanabbá tenni, Magyarország a

szorosabb regionális együttműködés híve, és az átjárha- 
tóbb határok mellett tör lándzsát. így tehát ha valaki 
hosszú távú együttműködési szerződés megkötését fon
tolgatja magyar kollégákkal, nem kell attól tartania, hogy 
váratlan politikai fordulatok meghiúsíthatják terveit, sem 
pedig attól, hogy egy szép napon az egész ország egysze
rűen eltűnhet a térképről. Ezen túlmenően az itteni társa
dalomnak nyújtott segítség egyúttal elősegíti a politikai 
stabilitás megteremtését, és így támogatja az európai in
tegráció folyamatát is.

Harmadszor, Magyarország történelme során mindig is 
alkotó, úttörő szerepet játszott és játszik ma is. (Egy má
sik hasonló ország: Lengyelország.) Hacsak legújabb kori 
történelmét idézzük is fel, kitűnik, hogy Magyarország 
volt az első olyan ország ahol a „vasfüggönyt” megszün
tették, az egyetlen ország, ahol a szovjet hatalomnak 
fegyveresen álltak ellen, az első, ahol újra engedélyezték 
a különböző politikai pártok fellépését, és amely kilépett 
a Varsói Szerződésből. Nem, nem a 80-as évek végén -  
hanem már 1956-ban. Miután a szovjet csapatok újra 
megszállták az országot, Magyarország a 50-as években 
elsőnek vezette be azt, ami később „glasznoszty” és „pe
resztrojka” néven vált világszerte ismertté.

Az 1980-as évek végén elsőként szüntette meg (újra) a 
vasfüggönyt, engedélyezte a többpárti választásokat, itt 
történt meg először, hogy az uralkodó párt föloszlatta 
magát, Magyarország elsőként lépett ki (újra) a Varsói 
Szerződésből, elsőként nyilvánította ki szándékát, hogy 
gazdaságilag és katonailag is a Nyugathoz kíván csatla
kozni, elsőként engedélyezte a tőzsdepiac újjáéledését..., 
és folytathatnám a sort. Magyarország ma is új utakon jár, 
amikor a nemzeti kisebbségeknek széleskörű jogokat 
biztosít, beleértve a helyi önkormányzatokat (míg a tér
ség több más országa még mindig ezek ellenkezőjére 
törekszik), és sokoldalú regionális együttműködést szor
galmaz, amint erről már korábban szó esett. A magyar 
társadalomnak nyújtott segítséggel tehát biztosíthatjuk, 
hogy ezek az egészséges törekvések végül is sikeressé 
váljanak. ^

Európa közepén

A világnak ebben a részében semmit sem lehet tervez
ni, sem megérteni anélkül, hogy figyelembe ne vegyük a 
külföldről eredő erőket, sajnos nemcsak gazdasági, ha
nem egyéb, beleértve a katonai erőket is. Ezért engedjék 
meg, hogy a fönt elmondottakat távolabbi összefüggései
ben mutassam be.

Ma 100 milliónál jóval több ember él a nagyjából Né
met- és Oroszország közötti területen fekvő országok
ban. Ebben a térségben az utolsó komoly hatalmat a sok- 
nemzetiségű Osztrák-Magyar Monarchia képviselte. En
nek szerkezete a századforduló idején már elavult volt; 
ahelyett azonban, hogy szövetségi országgá való átalakí
tással modernizálták volna, 1920-ban felszámolták. Azóta 
a térségben lejátszódó eseményeket mindig kívülálló 
személyek határozták meg. Ez eredményezte a válságok 
és csapások azon hosszú sorát, amely még ma sem záaüt 
le (lásd Boszniát).
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Ez az alkotóelemeire szakadt térség valósággal vonzza 
a kívülállók beavatkozását. A huszadik század folyamán 
előbb Németországnak, majd Oroszországnak esett áldo
zatául. Amelyikük döntő befolyásra tett itt szert, az egyút
tal akkora hatalom birtokába is jutott, hogy az egész vilá
got fenyegethette. Egy világháború kellett ahhoz, hogy a 
német hatalom kiszoruljon ebből a térségből, aztán pedig 
még egy hidegháború, hogy végül az orosz hadsereg is 
kivonuljon innét. Mindkét konfliktus megszámlálhatatlan 
dollármilliárdokba került, és szinte elképzelhetetlen 
szenvedést okozott nemcsak a helybéli lakosságnak, de 
mindenhol a világon.

Most remélhető, hogy az elkövetkező néhány év során 
szerencsére nem kell a térség ellen irányuló újabb invázió
tól tartani. Ez alatt az idő alatt az itt lakó népeknek kellő
képpen össze kellene szedniük magukat ahhoz, hogy maj
dan sikeresen ellenállhassanak a soron következő külföldi 
beavatkozási kísérletnek. (A Milosevics Szerbiájának nyúj
tott immár nem is annyira titkos orosz támogatás mutatja, 
hogy mi mindenre lehet számítani.) Vajon képesek lesz
nek-e erre az itt élő népek? A tapasztalat azt mutatja, hogy 
nem, legalábbis egyelőre nem, és külső segítség nélkül 
biztos nem. Mely országok tudnák a szükséges segítséget 
megadni? Érthető, hogy Magyarország is és a szomszédai is 
némi óvatossággal, sőt gyanakvással tekintenek mind Né
metországra, mind Oroszországra. Viszont, szemben a vi
lág egyes más térségeivel, az itt élő emberek általában sze

ÖNGÓL?
A hidegháború végeztével újtípusú vetélkedés indul a 

nemzetek között, amelyben nem tankokkal és bombák
kal csatároznak, hanem a külkereskedelem, innováció, 
iskolázás terén folyik a verseny. A nyersanyag-készletek 
hiányát az emberi munka minőségével, az emberi agy 
által hozzáadott értékkel kívánják kiváltani.

Távolnyugaton és Távolkeleten 9 osztály elvégzése 
kötelező, de 90 % körül jár a 12 osztályt végzők aránya. 
(Dániában, Taiwanon a 12 osztály kötelezővé tételét ké
szítik elő. Japánban már 40 % jár egyetemre.) Magyaror
szágon a törvény szerint ló éves korig kötelező iskolába 
járni, de a 8 általánost is csak 90 % végzi el. A munkanél
küliség Európa-szerte az iskolázatlan, átképezhetetlen, 
ezért a tudományos-műszaki forradalom folytán használ
hatatlanná váló rétegeket sújtja.

A magyar iskola (elsősorban a természettudományos 
nevelés) magas színvonalát elismerik, külföldön jobban, 
mint itthon. Legfeljebb az iskola hozamát vitatják. Az 
ipari forradalom igényére reagálva vezette be Eötvös Jó
zsef a kötelező népoktatást. Jó volna a tudományos-tech
nikai forradalom kihívására úgy reagálnunk, hogy a jövő 
évezredre valóra váltjuk a 10 osztályos képzést, beleértve 
a már mindenki számára szükséges, tájékozódást-készsé- 
get-kreativitást fejlesztő matematikai-természettudomá- 
nyos-informatikai nevelést. Ezt a célt tűzte ki maga elé az 
új közoktatási program, 30-50 %-ot biztosítva (az iskola, 
tanár és diák választásától függően) a reál tantárgyaknak.

rétik, sőt csodálják Amerikát és Angliát is. Ez megkönnyíti 
az ezekkel az országokkal való együttműködést.

E két angol nyelvű ország számára is előnyöket jelen
tene a közép- és kelet-európai térséghez fűződő kapcso
latok erősítése: egy 100-150 millió embert magába foglaló 
piac és befolyási övezet bizony nem csekélység. E vi
szony kialakítása végső soron Németország és Oroszor
szág érdekeit is szolgálná, hiszen mindkettőjük megnyu
godhatna abban a tudatban, hogy a másik nem tehet 
szert túlzott befolyásra ebben a térségben. És természete
sen az egész világnak csak hasznára válna, ha végre meg
szűnne az itteni, immár 1920. óta tartó válságsorozat.

Azáltal, hogy a tudományos kutatás területén szoro
sabb kapcsolatok létrehozásán dolgozom az én orszá
gom -  az USA -  és a térség egyik jelentős országa -  Ma
gyarország -  között, alkalmam nyílik arra, hogy ha csak 
csekély mértékben is, de mindkettőjük javát szolgáljam, 
és egyúttal hozzájáruljak a térség fejlődéséhez, ami vi
szont meggyőződésem szerint hosszú távon mindenki 
érdekét szolgálja.

És mi van a fizikával? Osztom a magyar tudományos 
közvéleményben uralkodó nézetet, miszerint ha majd 
lezárulnak a politikával, az intézmények átrendezésével 
és az anyagi forrásokkal kapcsolatos viták, a fizikakutatás 
Magyarországon nemcsak hogy le fogja küzdeni a ma 
még eléje tornyosuló nehézségeket, de egy új, virágzó 
korszakába lép majd.

Mindnyájan tudjuk, hogy -  egy iskolán belül is -  na
gyon eltérő lehet a különböző tanárok által realizált kö
vetelményszint és osztályozási norma. Egyik osztályban 
olyan is kaphat jelest fizikából (annak egyes fejezetei
ből), aki máshol közepes-elégséges maradna. A sport
ban, zenében kiváló diákot nem való fizikából megbuk
tatni, hiszen annyit kell edzenie, muzsikálnia. A szülők 
nyomást gyakorolnak a fizikatanárra, hogy ne rontsa le a 
jogi karra fölvételiző diák osztályzatátlagát. Fizikából 
nem fölvételizőkhöz a legutolsó két osztályban nem illik 
szigorúnak lenni. Hozzájuk nem sok jut el az elmúlt két 
évszázad fizikájából és technikájából: a tanárnak a fiziká
ból fölvételizők példamegoldó készégét kell fejlesztenie, 
nem töltheti el az órát a tudomány társadalomalakító sze
repének megbeszélésével.

Gimnáziumba a magyar fiatalok 25 %-a jár. Talán ne
gyedük érettségizik fizikából. A szakközépiskoláknak 
köszönhető, hogy összesen 10 % körül lehet a fizikából 
érettségizők-fölvételizők aránya.

Kézenfekvő úgy biztosítani a 10 osztályos képzést, 
hogy az a 18-19-20. század természettudományáról és 
technikájáról -  az életkornak megfelelő módon és szinten 
-  adjon áttekintést a 21. század minden magyar ál
lampolgárának, és ezt egységes, objektív (tanári, iskolai 
elnézéstől függetlenített) vizsga tanúsítsa. Ez még nem kö
vetelné meg a magyar oktatás jól bevált 4+4+4 iskolaszer
kezetének fölborítását. (Anglia decentralizált tantervéről,
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szabadon választható középiskolai tárgyairól, az iskolák 
színvonalának széles spektaimáról volt ismert. De a hala
dás szavára hallgatva ott is bevezették a készségeket is 
mérő természettudományos alapvizsgát 16 éves korban.)

Lehet vitatkozni a Nemzeti Alaptanterv egyes sorai
val. Mindenki kevesli saját tantárgyának megkövetelt 
anyagát, noha nem biztos, hogy ma le tudna alapvizs
gázni a többi tantárgy anyagából. Sokat lehet még javí
tani a tantárgyak összehangolásán. Magam is tettem 
kritikai észrevételeket és javítószándékú javaslatokat. A 
kinyilvánított tanári szabadság (helyi tanterv) még sok 
mindent kiérlelhet. De szerintem nem a tantervi részle
tekben van a lényeg.

Nem követhetjük a kerek általános iskolás fizika és az 
ezt követő kerek gimnazista fizika hagyományait, ha gim
náziumban a diákoknak a 2. (azaz 10.) osztály végén 
kell(ene) egy lezárt fizikából alapvizsgát tenniök, ami 
magába foglalja a mechanika, hőtan, elektromosság, opti
ka, anyagszerkezet legalapvetőbb fejezeteit. Ez pedig a 
gimnáziumban tanító kollégáktól évtizedeken át kicsi
szolt tanmenetük-óraterveik átdolgozását kívánná meg. 
Ez lehet a lélektani magyarázata a NAT iránt gimnáziu
mokban mutatkozó tiltakozásnak. Az ellenérzés valójá
ban nem egészen jogosult, hiszen a jó gimnáziumok 3-4. 
osztályaiban úgyis megindul a fölvételire történő előké
szítés, példák megoldása. A fölvételin pedig a mechanika 
dominál, újra át kell venni annak keményebb-matemati- 
kásabb fejezeteit. Leendő költők és újságírók eközben 
úgysem figyelnek intenzíven a fizikaórán. Valljuk be: 
ezenközben elsikkad, amiről az újságok írnak, ami a fizi
kát társadalmi közüggyé teszi. De a néhány fölvételizőt 
fölveszi a műegyetem meg az orvosegyetem, a leendő 
jogászokat sem zavarjuk fizika érettségi tételekkel, még a 
szülők is elégedettek. A gimnáziumok tehát azt kérik a

FIZIKUSNAPTÁR

IDŐPONTVÁLTOZÁS
Vékonyréteg-vákuumtechnika klubdélután

az előadó külföldi útja miatt az előző számunkban meghirdetett idő
pont helyett

1995- szeptem ber 2 6 -án, kedden 14 órakor
lesz. A program és helyszín változatlan.

Yamaguchi Yoshio, a Tokiói Egyetem professzora, a Nemzetközi Fi
zikai Unió elnöke szeptember 28-án, csütörtökön 3 órakor előadást tart 
„Developm ent o f  physics in Japan (Eastern and w estern way o f  
th inking)” címmel, Budapest, VIII. Puskin utca 5.

rv. ORSZÁGOS SZAKMAI NAPOK 
Brassó, szeptem ber 29. -  október 1.

Az Erdélyi Magyar Tudományos Társaság (EMT) Székelyföld peremén, 
Brassóban tartja a IV. Országos Szakmai Napokat, melynek fő témája a 
„Műszaki alkotás és természet”. Célja áttekinteni az elmúlt évek ered
ményeit, nagy projekteket, új módszereket és a nyitott kérdéseket. A 
programot kulturális események gazdagítják.

Plenáris ülés és étkezés a Transilvania Egyetem épületeiben, szek
cióülések az Áprily Líceumban elszállásolás szállodában lesz.

Teljes részvételi díj: külön fürdőszobával -  80 DEM, közös fürdőszo
bával -  70 DEM. Kirándulás a Keresztyén Havasra: 20 DEM. Az össze

Minisztériumtól, hogy aki úgyis érettségizik, az mentesül
jön az alapvizsga alól.

Lehet, hogy a Minisztérium a békesség kedvéért ezt el 
is fogadja. Ekkor majd gratulálhatunk magunknak: az ön
gól a kapuba talál: alapvizsgán kötelező lett volna a fizi
ka, az érettségin kihagyható.

Egyetemesen kötelező alapvizsga esetén minden fel
növekvő magyar állampolgár tudná, hogy a magasfe
szültségen szállított, de a fogyasztóhoz biztonságos ala
csonyfeszültségen eljuttatott váltóáram gazdaságosabb az 
egyenáramnál. Hogy a talaj infravörös kisugárzását elnye
li a légköri szén-dioxid, ez az üvegház-hatás melegíti és 
szárítja hazánk éghajlatát. Hogy vízzel moderált atom
reaktorból nem lehet atombomba, sem Csernobil. Hogy a 
tudományos megismerés nem állapot, hanem folyamat, 
fokozatos közeledés a valóság felé.

Ezzel szemben sok kolléga arra szavaz, hogy mindezt 
ne tudja a leendő miniszterelnök, pénzügyminiszter, ok
tatási miniszter, pártvezér, országgyűlési képviselő, elég 
nekik jogi vagy pénzügyi végzettség. Ők ma gimnazisták. 
A magyar, történelem, matematika, idegen nyelv érettsé
gi kötelező marad, de a fizika nem az. A gimnazistáknak 
csak az a töredéke vizsgázik majd fizikából, amelyik mű
egyetemre vagy orvosegyetemre szeretne menni. Az álta
lános fizikai kulturáltságról mondunk le, hogy ne kelljen 
átrendeznünk tanmenetünket, gyermekközelibbé és tár- 
sadalomközelibbé (kevesebb matematikát használóvá) 
tenni annak 9-10. osztályra vonatkozó részeit.

Később majd jókat panaszkodhatunk, hogy a politiku
sok, döntéshozók nem érzik át a természettudományos 
nevelés és kutatás, a magasszintű műszaki fejlesztés fon
tosságát. Ha még lesz rá pénzünk, vásárolhatunk japán, 
koreai, kínai elektronikát.

(M. Gy.)

geket kérjük az EMT bankszámlájára (Societatea Maghiará Tehnico- 
JtiinJificá din Transilvania -  EMT, Banca Comercialá Romána, filiala 
Cluj 47.21.1,10.45.66.0.) átutalni.

További felvilágosítás és jelentkezés: EMT, Ro-3400 Cluj, CP. 1-140, 
Tel: 064/111269, Fax: 064/194042, E-mail: emt@utcluj.ro * 23

FIZIKA ÉS ÉLET -  Tanári Őszi Egyetem  
Székesfehérvár, október 20-23.

A Társulat Fejér megyei csoportja az ELTE Atomfizikai Tanszékével 
közösen rendezi ezévi őszi egyetemét Székesfehérváron, október 20-
23. Témák: Klaus Becker: Mennyire veszélyes valóban az ionizáló su
gárzás? Czeizel Endre: Sugárzások és genetika. Marx György: Nukle
áris fegyverkezés és leszerelés fizikája, Nishiwaki Yasushi: 50 évvel 
Hirosima után -  egészségügyi következmények (filmvetítéssel). Rét 
Rózsa: Közoktatás modernizálása pályázat (diszkusszió). Nemes Csilla, 
Szitányi Zsuzsa: Nehézfémek hatása állatokra (kísérleti műhely). Som
lai János: Salakbeton-aktivitás házakban. Tóth Eszter. Magyarországi 
iskolák által végzett radonfölmérésének módszere és eredményei. 
Újvári Sándor: Radon és gránit (műhely). Vastagh György: Radon és 
földrengések (műhely). Vicsek Tamás: Baktériumkolóniák szaporodá
si stratégiájának fizikája és fraktáltérképe. Stb. — Szombaton kirándulás 
a Mohovcei Atomerőműbe (útlevél). 4,5 nap költsége 4500 Ft. Diákok
nak kedvezmény.

Sürgős jelentkezés: Újvári Sándor, 06-22-326954.
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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

XLV. évfolyam 10. szám 1995. október

A WEIZMANN INTÉZET
-  Modell Magyarország számára Donald Blinken

az  Egyesült Államok nagykövete, B udapest

Amikor meghívtak, hogy mondjak beszédet a Weiz- 
mann Intézet magyar barátai számára, körülbelül öt má
sodpercet haboztam, mielőtt elfogadtam volna a meghí
vást. Nem hiszem, hogy sorsunk eleve elrendeltetett, 
ezért ellenállhatatlannak találtam a lehetőséget, hogy a 
tudomány szerepéről, illetve az embereknek a körülöttük 
zajló folyamatokat alakító képességéről beszéljek két 
olyan kis ország életében, mint Magyarország és Izrael. A 
történelem során az emberek számtalanszor bebizonyí
tották, hogy mire képesek, és ezt a tényt sem az izraeliek, 
sem pedig a magyarok nem felejthetik el.

A Weizmann Intézettel, pontosabban szólva egyik 
alapítójával és legkiválóbb támogatójával személyes 
kapcsolatom is van. A Weizmann Intézetet (eredeti ne
vén Dániel Sieff Intézetet) Chaim Weizmann javaslatára 
és Israel Sieff (később Lord Sieff) anyagi és erkölcsi tá
mogatásával 1934-ben alapították. 1938-ban édesapám 
lett a Marks & Spencer cég, illetve a Marks és Sieff csa
lád egyik tagjának, Israel Sieffnek egyesült államokbeli 
ügyvédje és tanácsadója. Kapcsolatuk és barátságuk a 
háború alatt és utána is folytatódott. Jómagam úgy nőt
tem fel, hogy sokat hallottam Izrael, az akkori Paleszti
na történelmének első napjairól. Később, 1950 és 1951 
között két évet töltöttem Londonban, ahol a Marks & 
Spencer cégnél dolgoztam. Itt alkalmam volt megta
pasztalni, hogy a Marks & Spencer céget, amely ma már 
joggal világhírű textil- és élelmiszerkutatásairól, hogyan 
hatja át Weizmann meggyőződése a tudomány segítsé
gével létrehozható változásokról. így elmondhatom, 
hogy behatóan ismerem a Sieff, később Weizmann Inté
zet filozófiáját és történetét, és ezek szerves részét ké
pezték Izrael állam iránti érdeklődésemnek. Későbbi 
izraeli látogatásaim során felkerestem a Weizmann Inté-

Előadás a Weizmann Intézet napján, Budapest, 1995. szeptember 13. Az 
előadást Donald Blinken engedélyével közöljük.

zetet, egy ideig az Intézet Amerikai Barátai szervezete 
tanácsának tagja is voltam, és a magam szerény adomá
nyaival szintén hozzájárultam a kutatások finanszírozá
sához. Tisztában vagyok azzal, hogy az Intézet életében 
a nagy sikerek felett érzett büszkeség ellenére voltak 
olyan időszakok, melyeket az önbizalom hiánya és az 
izraeli kormány anyagi támogatásának ingadozása jel
lemzett. Mindezek ellenére a Weizmann Intézetnek si
került a kicsiny ország, Izrael jó hírnevét öregbíteni.

Mindezekből a megfigyelésekből olyan következteté
seket vontam le, melyek meggyőződésem szerint egy 
másik kis ország, Magyarország számára is hasznosak 
lehetnek. Úgy gondolom, hogy a magyarok és az izrae
liek között igen sok a hasonlóság, melyek közül talán a 
legfontosabb az emberek magasfokú intellektuális ké
pessége. Az Egyesült Államok budapesti nagykövete
ként engem különösen foglalkoztatnak Magyarország 
céljai és vágyai, és az, hogy mennyire sikeresen tudja az 
ország ezeket megvalósítani. Ezért ma este nem a Weiz
mann Intézetről vagy Izraelről, hanem Magyarországról, 
pontosabban a tudomány szerepéről kívánok önöknek 
beszélni.

Biztos vagyok abban, hogy a magyarok sok mindent 
tanulhatnak az izraeli Weizmann Intézet példájából. Ezek 
közül az első az, hogy a méret elméleti és tudományos 
értelemben semmiképpen sem determinálja a minőséget 
vagy a sikert. Igaz ugyan, hogy az 1940-es években az 
Egyesült Államok nagysága és erőforrásai elengedhetetle
nek voltak az atombomba előállításához, de egy fontos 
elméleti vagy akár gyakorlati tudományos eredmény el
érésének nincsenek méretbeli előfeltételei.

Továbbá szerintem egyértelmű, hogy kis, nem külö
nösen gazdag országokban egy világszínvonalú intézet 
létrehozása és fejlődése a bizalom megnyilvánulásaként 
fogható fel. Semmi sem bizonyíthatja ezt jobban, mint 
az a tény, hogy a Dániel Sieff Intézet az álmos Tel Aviv-

DONALD BLINKEN: A WEIZMANN INTÉZET -  MODELL MAGYARORSZÁG SZÁMÁRA 325



tói mérföldekre fekvő épületben kezdte működését 
abban az időben, amikor Izrael még nem is volt függet
len nemzet.

Ekkor Palesztinában nem volt semmiféle ipari terme
lés; kezdetleges volt az infrastruktúra; a felsőoktatás fej
letlen volt és a terület politikai jövője is bizonytalan volt. 
Mindezek ellenére Weizmann és Sieff meg voltak arról 
győződve, hogy a kicsi, távoli, embrióállapotú nemzet a 
tudományos alapkutatások segítségével kivívja magának 
az intellektuális elismerést és egy nap talán a politikai 
függetlenséget is. Abban is egyetértettek, hogy egy ilyen 
új intézet fokozatosan vonzani fogja majd a kitűnő kuta
tókat, akik világszínvonalú munkákat végeznek Palesz
tina poros narancsligetei között.

A többi, ahogy mondani szokás, történelem. 6l évvel 
később elmondhatjuk, hogy a Weizmann Intézet, ahol 
olyan tudósok dolgoznak, akiknek eredményeit nemcsak 
helyben vagy a régióban, hanem az egész világon jegy
zik, világszínvonalat ért el. Az Intézet arra emlékeztet 
minket, hogy sem egy család, sem pedig egy kormány 
nem képes egyedül azt a folyamatosságot és támogatást 
biztosítani, amely elengedhetetlen a növekedés és a sta
bilitás eléréséhez. Az Intézet támogatóinak nemzetközi 
hálózata, az izraeli kormány és a helyi ipar által nyújtott 
segítség olyan széleskörű támogatási alapot nyújtott az 
Intézetnek, melynek segítségével sikertilt biztosítani a 
fejlődést a tudósok érdeklődésének fenntartása és a tech
nológiák fejlesztése terén egyaránt.

Magyarország számára egyértelmű a tanulság. Termé
szetesen az itteni tradíciók mások és az ország közelmúltja 
sem volt kegyes. De Magyarország rendelkezik azzal, ami 
elengedhetetlen feltétele a fontos tudományos eredmé
nyek elérésének: az ország mindig híres volt nagy tudósai
ról és az elméleti és tudományos kutatás iránti misztikus, 
de tagadhatatlan képességéről. Ezért beszéljünk egy kicsit 
a 20. század második felének magyar tudományáról.

A magyar népre oly jellemző tehetség talán legegyér
telműbben a tudományos gondolkodás és kutatás terén 
érhető tetten. Magyarország kis ország, a magyarok 
mégis joggal lehetnek büszkék a sok híres magyar tudós
ra és azok kimagasló eredményeire. Nehéz volna ponto
san meghatározni, hogy a tudomány iránti különleges 
képesség miért annyira sajátosan magyar jelenség, de 
tekintettel arra, hogy ez a képesség a magyar társadalom
ban csakúgy, mint az ország történelmében számtalan
szor megmutatkozik és jellemzi az oktatókat és a más 
foglalkozást űzőket is, joggal jelenthetjük ki, hogy a ma
gyarok különlegesek. Ez az adottság egy óriási nemzeti 
kincs, melynek fontos szerepet kell játszania abban, hogy 
a 21. század Magyarországára szebb jövő várjon. Hangsú
lyozni kell azonban, hogy a magyar kormány és a privát 
szektor együttes figyelme, támogatása és irányítása nélkül 
mindez lehetetlen.

Elevenítsük fel a magyar tudomány örökségét: gondol
junk csak a híres orvosra, Semmelweis Ignácra, akinek 
nők milliói köszönhetik életüket a világ minden táján.

Emlékezzünk a komputertudomány fejlesztéséhez 
nagyban hozzájáruló Neumann Jánosra, akinek munkás
sága csak Einsteinéhez, a század legnagyobb fizikusáé
hoz mérhető.

Említsük meg báró Eötvös Loránd nevét, akinek kísér
lete fontos volt a relativitáselmélet szempontjából. Gon
doljunk a fizikus Szilárd Leóra, aki elsőként ismerte fel, 
hogy a nukleáris energia felhasználásának lehetőségeit 
kutatni kell. Ne feledkezzünk meg Teller Ede professzor
ról, a termonukleáris bomba feltalálójáról, Bay Zoltánról, 
a radarcsillagászat megteremtőjéről, Szentgyörgyi Albert
ról, a vitaminok és proteinek kutatójáról. Természetesen 
sok más nevet is lehetne említeni, ezt Önök nálam sokkal 
jobban tudják. Marx György ír róluk „A Marslakók hang
ja” című kitűnő könyvében. A közelmúltban, amikor a 
Microsoft elnöke, Bill Gates Budapesten járt, megtudhat
tuk tőle, hogy cégének vezető kutatója, ifj. Simonyi Ká
roly szintén magyar származású.

A magyarok maradandót alkottak a természettudo
mányok szinte minden területén: a kémiában, a fiziká
ban, a csillagászatban, az orvostudományban, a mate
matikában. De magyar tudósok hozzájárultak az embe
rek életét forradalmasító olyan találmányok és eszközök 
kifejlesztéséhez is mint a telefon, a helikopter vagy a 
villanymozdony.

A 20. században azonban a magyar tudomány csilla
ga jóval élénkebben világított külföldön mint idehaza. 
Jól illusztrálja ezt az a tény, hogy tavaly két budapesti 
születésű amerikai magyar, George Oláh és John Harsá
nyt kapta meg a Nobel-díjat a kémiai, illetve a közgaz
dasági tudományok terén elért munkásságukért. Ame
rikaiként én is osztoztam az önök büszkeségében ez év 
májusában, amikor a két tudós Magyarországra láto
gatott. Az amerikai társadalom nagyon sokat gazdago
dott általuk és más olyan magyarok által, akik az 
Egyesült Államokat választották második hazájuknak. 
Nekünk, amerikaiaknak nagyban hasznunkra volt a ma
gyar diaszpóra.

Nem nehéz megérteni, hogy a magyar tudósok miért 
akarnak külföldön élni és dolgozni. Az első világháború 
okozta pusztítást Magyarországon a gazdasági hanyatlás 
követte. Ezután következett a fasizmus, a második vi
lágháború majd a végső emberi tragédia, a Holocaust. 
Mindezen borzalmak után majd félévszázados idegen 
megszállás és elnyomás következett, melyet többek kö
zött az a téves meggyőződés is jellemzett, hogy a politi
kai és intellektuális szabadság egyszerre veszélyes és 
fenyegető.

Az elnyomó rezsim korlátozta a külföldi utazásokat és 
új gondolatok cseréjét, a tudományos kutatásoknak 
pedig meg kellett felelniük a politika elvárásainak. A kí
váncsiságot, az emberi szellem azon részét, amely a „Mi
ért?” vagy a „Honnan lehet ezt tudni?” kérdésekre, illetve 
a „Bizonyítsd be!” felszólításra keresi a választ nem érté
kelte a politika, hanem gyakran brutálisan elnyomta. A 
tudósok alapvető feladata a kutatás, ezt viszont mereven 
elválasztották a fiatalok oktatásától, hiszen ők esetleg a 
nem megfelelő kérdéseket tehették volna fel. Ilyen köz
hangulat mellett nem meglepő, hogy a legnagyobb tudó
sok elhagyták hazájukat azért, hogy megtalálják azt a 
szabadságot, amelyre a gondolkozáshoz és az alkotáshoz 
szükségük volt. Most, visszanézve, természetesen az sem 
meglepő, hogy a rendszer, amely elől menekültek, olyan 
gyorsan és olyan végérvényesen összeomlott.
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Félévszázados sötétség után Magyarországra is megér
kezett a fény, amit gyakran túlságosan is élesnek és vakí
tónak találunk. A függetlenség, a szabadság, a demokrá
cia, a szólásszabadság és a piacgazdaság előnyeit elho
mályosítják a gazdaság és a társadalom átalakításának ne
hézségei, miközben a bizonytalanságnak és a vásárlóerő 
csökkenésének is szemtanúi vagyunk. Ez a nehéz idő
szak különösen negatív hatással van a magyar tudomány
ra. A tudomány terén az anyagi megszorító intézkedések 
súlyosabbak voltak, mint az élet más területein. Sok kuta
tóintézet már az épületét is alig tudja fenntartani. A régi 
ipari kutatóintézetek romokban hevernek. A kutatók fize
tése olyan alacsony, hogy abból nem tudják eltartani csa
ládjukat, ezért kénytelenek másodállást vállalni vagy tel
jesen felhagyni szakmájukkal. Jómagam is gyakran uta
zom olyan taxisofőrrel, akinek eredeti szakmája mérnök.

A magyarok mindig is nagyra értékelték a tudósokat és 
azok munkásságát. Ezért is ijesztő, hogy manapság mi
lyen kevés magyar fiatal választja magának a tudományos 
karriert. Mi van a szemük előtt? A tudomány bizonytalan 
jövője, az alacsony fizetések és a tudósoknak járó kellő 
megbecsülés hiánya a mai Magyarországon. Ezért nem 
választják hivatásuknak a tudományos munkát, noha 
lehet, hogy szívükre hallgatva ezt tennék. Ez tragédia.

A kutatásra és fejlesztésre fordítható pénzösszegek 
több mint 50%-kal csökkentek Magyarországon az el
múlt 6 évben. Ma már ez az összeg a nemzeti össztermék 
csupán 1 %-át teszi ki. Ez jóval alacsonyabb a fejlett or
szágok átlagánál, és ezért ezen a téren Magyarország 
azon országok sorába tartozik, mint például Görögország 
vagy Portugália, amelyeknek nincsenek az ittenihez ha
sonlítható tudományos tradíciói és tehetségei. Egy közel
múltban készült OECD tanulmány egyenesen azt állítja, 
hogy a kutatásra és fejlesztésre fordított összegek túlzot
tan alacsony mértéke veszélyezteti Magyarország jövőbe
ni versenyképességét.

Az elmúlt hat évben 45 %-kal csökkent a kutatás terü
letén dolgozók száma Magyarországon. Ez a szám azt 
bizonyítja, hogy az ipari kutatások volumene drasztiku
san csökken. Ha jól tudom, a magyar vállalatok több 
mint fele egyáltalán nem folytat semmiféle kutatási-fej
lesztési tevékenységet.

A kormány által alapkutatások folytatására folyósított 
összegek szerény emelkedése pozitív lépésként értéke
lendő. Ugyanakkor ez azt is bizonyítja, hogy nő azon ku
tatási tevékenységek aránya, melyeket a kormány finan
szíroz. Ha nem változik a jelenlegi helyzet mind több és 
több magyar tudós fogja gazdasági okok miatt elhagyni az 
országot. Magyarország lassabban fog kilábalni az átalaku
lás okozta nehézségekből, ha ezt az adottságot nem isme
rik fel és nem hasznosítják megfelelően. Az Európai Unió
hoz való csatlakozás is nehezebb lesz, ha a kutatási tevé
kenység volumene jóval kisebb mint a tagországoké. A 21. 
század globális piacán folyó verseny nagyon kemény lesz, 
ezért egy ország sem engedheti meg magának, hogy ne 
használjon ki egy meglévő adottságot.

Tudom, hogy a magyar tudományos életben sokan 
aggódnak ezek miatt a problémák miatt, és a nehézségek 
ellenére mindent megtesznek a hazai tudomány újjá
élesztése érdekében. Jó példái ennek az erőfeszítésnek a

Bay Zoltán intézetek, amelyek célja a kis- és középvállal
kozások számára nélkülözhetetlen pragmatikus és alkal
mazott kutatások támogatása. A Puskás Tivadar Alapít
vány és annak társintézménye, a Nemzetközi Technoló
giai Intézet felállítása szintén nagyon fontos mérföldkő.

Megszülettek az első erőfeszítések annak érdekében, 
hogy a tudományos kutatás visszakerüljön az egyetemek
hez. A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló törvény
nek köszönhetően az Akadémia visszanyerte hagyomá
nyos szerepét a társadalomban. Kialakult a tudományos 
munkák véleményezésének és elfogadásának rendszere is.

Az Egyesült Államok az Amerikai-Magyar Tudomá
nyos és Technológiai Alap révén szintén sokat tett az 
amerikai és a magyar kutatók közös részvételével zajló 
kutatások elősegítése érdekében. Ez a program nagyban 
segítette a magyar tudományos életet a keserves átmeneti 
időszakban és bábáskodott a két ország tudományos 
életének képviselői között olyan szoros kapcsolatok ki
alakításánál is, amelyek fényes jövőnek néznek elébe. Az 
amerikai külügyminisztérium pedig a közelmúltban azt 
javasolta, hogy a minisztérium anyagi támogatásával Ma
gyarország rendezzen egy konferenciát az új technikai 
vívmányok piacra juttatásáról. Nagyon reméljük, hogy ez 
a konferencia hozzájárni majd ahhoz, hogy a különböző 
új technológiákkal foglalkozó amerikai és magyar cégek 
között újabb kapcsolatok jöjjenek létre. A magyar tudo
mány újjáépítésének feladatát mindazonáltal maguknak a 
magyaroknak kell elvégezniük.

Most azokhoz az aggódó, de tenni akaró emberekhez 
kívánok szólni, akik a magyar tudomány fejlesztésén 
fáradoznak. Egyetértenek-e az előbbiekben vázolt gon
dolatmenetemmel, mely szerint a jelenlegi helyzet és a 
jövőbeni kilátások nem túl biztatóak? Úgy gondolják-e, 
hogy egyelőre nem született konszenzus a jelenlegi hely
zetből való kilábalást illetően? Hogy egyes döntéshozók a 
régi modellek és szokások fenntartásán buzgólkodnak? 
Hogy egy, a hatalomért és a befolyásért folyó harcnak 
vagyunk a tanúi?

Véleményem szerint a helyzet újragondolására volna 
szükség. Hogyan juthatnának a magyar tudományos élet 
reprezentánsai közös nevezőre? Hogyan lehetne a tudo
mány meglévő lehetőségeit a leghatásosabban felhasz
nálni? Hogyan lehetne a meglévő tudományos intézete
ket összevonni, átalakítani vagy akár teljesen újjászervez
ni annak érdekében, hogy jobban tudjanak alkalmazkod
ni az országban kialakult új körülményekhez?

Az önök országának jelentékeny tudományos öröksé
ge azt kívánná, hogy jöjjön létre Magyarországon egy 
világszínvonalú, természettudományos kutatásokkal és 
azok oktatásával foglalkozó multidiszciplináris központ. 
Meggyőződésem, hogy a Weizmann Intézet kiváló mo
dellként szolgálhat ehhez a fontos kezdeményezéshez, 
amely egy, a magyaroknak a tudományok és a kutatás 
iránti fogékonyságát a középpontba állító intézet létrejöt
tét segíthetné elő.

Vajon nincs-e egy olyan meglévő épület, amit most 
egy régi intézet foglal el, és ami alkalmas volna a rehovo- 
ti Weizmann Intézethez hasonló központ kialakítására?

Nincsenek-e olyan magyar kutatók akár itthon akár 
külföldön, akik szívesen dolgoznának ebben a nagy mul
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tidiszciplináris központban? Egy ilyen központ nem ját- 
szana-e sokkal fontosabb szerepet, mint egyes egységei 
külön-külön? Nem lenne-e a központ kevésbé kitéve a 
részletekben való elveszés kockázatának? Nem volna-e 
könnyebb egy ilyen központnak túlélnie a mostani nehéz 
időket, hogy majd az átmeneti korszak után gyorsabb 
legyen a fejlődése?

Akár a Weizmann Intézet, egy ilyen tudományos köz
pont szimbóluma lehetne egy újjászületett nemzet szelle
mi vitalitásának. A központ segítségére lehetne azoknak 
a magyaroknak, akik akár Magyarországon, akár a világ 
bármely táján Amerikától kezdve Anglián, Kanadán, 
Ausztrálián keresztül azon munkálkodnak, hogy segítsék 
hazájuk visszatérését a nemzetek közösségébe. Persze 
ahhoz, hogy ez a kezdeményezés sikeres legyen, egy a 
magyarok jóakaratára és segítőkészségére apelláló kam
pányt kell indítani.

Itt az ideje, hogy a magyarok végre elfeledkezzenek 
Trianonról és 1956-ról. Egyáltalán nem fontos ma már, 
hogy ki mit csinált a távoli múltban. Az itt élő magyarok
nak, és azoknak, akik az elmúlt 40-50 évben elhagyták 
az országot, félre kell tenniük vitáikat és nehezteléseiket 
és össze kell fogniuk, hogy felépítsék a következő évszá
zad új nemzetét. A Weizmann Intézet példáját követő új 
tudományos központ létrehozása kitűnő alkalmat nyújta
na a régi sebek gyógyítására, elfeledett barátságok felújí
tására és arra, hogy sikerüljön a múltat a történelemköny
vekre hagyni.

Az álom megvalósításának első lépéseként a magyar 
kormány és a parlament képviselőinek, illetve magánem

EMLÉKEK WIGNER JENŐRŐL

bereknek találkozniuk kellene Rehovotban a Weizmann 
Intézet vezetőivel, hogy az ő tapasztalatukból okulva 
megtudják, hogy mi az, ami működik és mi nem; hogy mi 
fontos és mi nem; hogy hogyan lehet támogatókat találni, 
és hogyan kell a támogatásokat bölcsen elkölteni. Ha a 
Weizmann Intézet magyar barátai, a magyar tudományos 
élet képviselői között érdeklődés mutatkozik ez iránt az 
ötlet iránt, akkor javasolnám, hogy az Intézet hívjon meg 
Rehovotba egy itteni magyarokból vagy Nyugat-Európá- 
ban élő honfitársaikból álló reprezentatív küldöttséget 
megbeszélésre. A csoportban helyt kell kapniuk a ma
gyar kormány képviselőinek és a már itt működő nagy- 
vállalatok képviselőinek is. A csoportnak természetesen 
Budapestet is fel kell keresnie.

Nem kívánom csökkenteni mindazokat az erőfeszíté
seket, amiket Magyarországon és egész Európában tesz
nek a Weizmann Intézet további támogatásának érdeké
ben, de nem hiszem azt sem, hogy a tudományos közös
ségek ne fejlődhetnének párhuzamosan.

Tisztában vagyok azzal, hogy egy ilyen központ felállí
tása hosszú és fáradságos feladat, de mindenképpen bele 
kell vágni. A jelenlegi nehézségek, a recesszió, a magyar 
tudomány jövőjével kapcsolatos szkeptikus nézetek elle
nére a mostani történelmi és nemzetformáló pillanatban 
jött el az ideje ennek a bátor lépésnek. 61 évvel ezelőtt 
Weizmann, Sieff és kollégáik hittek abban, amit csináltak, 
annak ellenére, hogy a siker esélye igen csekély volt. Va
jon vannak-e itt és külföldön olyan bátor és eltökélt ma
gyarok, akik készek megtenni ezt a lépést a magyar tudo
mány újjáélesztése érdekében?

Teller Ede
az  MTA é s  az  Eötvös T ársulat 

tiszteletbeli tagja

Wigner azon kevesek közé tartozott, akik a lehető 
leglényegesebb eredményekkel járultak hozzá a fiziká
hoz, egy olyan évszázadban, melyben a fizika kiemelke
dő teljesítményeket mutatott fel. Egy területen azonban 
senki sem állta a versenyt Wignerrel: szerénysége köz
mondásos és mulatságos volt. Némelyek határozottan 
állították, hogy Eugene P. Wigner teljes neve valójában 
Wigner-Pardon-Jenő.

Mielőtt belefognék a közismert tények és a nem annyi
ra közismert fizika tárgyalásába, egy másik apokrif törté
netet szeretnék felidézni Jenővel kapcsolatban. Felesége 
gyermeket várt. Már a túlhordás időszakában járt, amikor 
kiderült, hogy ikrek fognak születni. A tizedik hónap 
vége felé a nagyon aggódó orvos sztetoszkópját különös 
gondossággal kezelve, a szokásos hangokon kívül egy 
nagyon gyenge hangot is hallott, mely azt mondta: „Csak 
Ön után, kérem szépen."

1925-ben találkoztam először Jenővel. Még gimnazista 
voltam, de Jenő már az új atomelmélet furcsa tényeiről

Ezt az írást a szerző az Acta Physica Hungarica (Heavy Ion Physics) 
Wigner-emlékkötetébe írta. Fordította Palló Gábor.

mesélt. Négy évvel később, amikor Heisenberg mellett 
újonc voltam, Heisenberg megkért, hogy a szemináriu
mán számoljak be Wigner munkájáról, mely a szimmetria 
kvantummechanikai szerepéről szólt. Sajnos azonban 
Wigner kitűnő könyve, a „Group Theory and Its Applica
tion to Quantum Mechanics of Atomic Spectra” még nem 
jelent meg. De Heisenberg zsenialitásának köszönhetően 
elegendő volt a nem teljes válasz egy bizonyos részét 
áttekinteni, hogy a szeminárium és én magam is megért
sük Wignert. Az atomok talán nem mindig rendelkeznek 
gömbszimmetriával, de ha nem gömbszimmetrikusak, tu
lajdonságaik komplexebbekké és sokkal érdekesebbek
ké válnak, továbbá a szimmetriatulajdonságaikat tekintve 
teljesen meghatározottak lesznek.

Ugyanebben az időben történt, hogy Heisenberg egy 
kisebb csoportunkat elvitte a berlini Kaiser Wilhelm-Insti- 
tutba, hogy meghallgathassuk Einstein előadását leg
újabb térelméletéről. Büszkén állíthatom, hogy mindent 
megértettem abból, amit Einstein mondott körülbelül az 
első száz másodpercben. Ettől kezdve értésem rohamo
san csökkent. Az előadás után néhányan, köztük Wigner, 
elmentünk a berlini állatkertbe egy kis napozásra. Mé
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lyen és láthatóan le voltam sújtva. Öreg (huszonhét éves) 
barátom odajött hozzám, és megkérdezte, mi baj. Vála
szom tömör volt: „Nagyon buta vagyok. ” Ha Jenő a szo
kásos udvarias módján ellentmondott volna, nem segített 
volna egy csöppet sem. De ezt ő jobban tudta. „Igen, 
igen’’-  mondta -  „a butaság általános emberi tulajdon
ság. ” Ez érvényes állításnak tűnt, és sokat segített. Aligha 
kell hozzáfűznöm a mai fizikusok számára, hogy Einstein 
hibásan értette az általános térelméletet.

Néhány évvel később Wigner az atommagok elméleté
ben használta fel jártasságát a szimmetria terén. A magok 
protonokat és neutronokat tartalmaznak, melyek nagyon 
különböznek egymástól, minthogy egyikük elektromos 
töltéssel rendelkezik, a másikuk nem. De figyelembe 
véve, hogy a magerők az elektromos erőkhöz képest 
erősek, Wigner a protonokat és neutronokat egyformák
nak tekintette a magerők hatása szempontjából, az elekt
romos erőt pedig perturbációnak fogta fel. Senkit nem 
lepett meg, hogy ezért az eredményéért sok évvel később 
megkapta a Nobel-díjat. Kivéve persze magát Wignert.

Mi, akik Magyarországról jöttünk Amerikába, hama
rabb megértettük, milyen veszélyes a nácizmus, mint az 
Amerikában született kollégáink többsége. A közöttünk 
lévő fizikusok fel tudták fogni egy Berlinben tett felfe
dezés óriási jelentőségét: a maghasadásét. Jenő és kivá
ló barátja, Szilárd Leó a cselekvés mellett döntöttek. Az 
ő szavuknak nem volt elég súlya Amerikában, viszont 
közeli kapcsolatban álltak egy másik bevándorolt fizi
kussal, Albert Einsteinnel. Meggyőzték, hogy kéznyúj- 
tásnyira került a nukleáris energia és a nukleáris bom
ba. Ennek eredményeként Einstein levelet írt Roosevelt- 
nek, és mozgásba lendült a Manhattan-program az 
atombomba elkészítésére. Jenő fontos szerepet játszott 
az atombomba anyagának, a plutóniumnak előállítását 
célzó fejlesztésben.

Pályafutásom során első ízben dolgoztunk Jenővel egy 
helyen, Chicagóban, az atomenergia laboratóriumban, 
melyet félrevezetőén a Metallurgiai Laboratórium kód
névvel láttak el. A probléma különböző részein dolgoz
tunk, de gyakran találkoztunk. Emlékszem, milyen pesz- 
szimizmussal nézte Jenő, hogy a náci csapatok elfoglalják 
szinte egész Európát. Megkérdeztem, mi a véleménye, és

még ma is hallom, ahogy azt mondja: „Szörnyű! Szörnyű! 
A náciknak minden fontos dolog sikerül.” Hamarosan 
jött azonban az első jó hír. Hitler csapatai megadták ma
gukat Sztálingrádnál. Amikor erről kértem Jenő vélemé
nyét, majdnem ugyanazon a hangon mondta: „Szörnyű! 
Szörnyű! Miféle béke lesz ezután?” Ha Jenő nem lehetett 
pesszimista rövid távon, aggodalmait hoszszútávra ter
jesztette ki. Sajnos azonban sok tekintetben igaza volt.

Jenő azon kevesek közé tartozott, akik a háború után 
is elősegítették a nukleáris energia kutatásának és fel- 
használásnak óriási fejlődését. Oak Ridge-ben fejtett ki 
fontos tevékenységet, továbbra is a hatékony nukleáris 
reaktorok létrehozása érdekében fáradozott.

De nem ez volt az egyetlen eredményes munkája ab
ban a feszült korszakban, melyet hidegháborúnak hív
nak. Jenő tenni akart valamit az atombombák fenyege
tése ellen, és ezért elveket és terveket dolgozott ki a 
polgári védelem számára. Ennek során szerveztek egy 
konferenciát Berkeleyben, ahol az 1950-es években 
professzor voltam. Nem sokkal a konferencia előtt Jenő 
felhívott, és elmondta, hogy bevezetésképpen sajtókon
ferenciát tartanak, melyre nem tud időben megérkezni, 
ezért kér, hogy helyettesítsem. Természetesen szívesen 
megtettem. A sajtókonferencián két ember beszélt előt
tem. Ezek kifejtették, hogy a háborús uszítok azért ké
szülnek polgári védelemre, hogy elfogadható színben 
tüntessék fel a háborút. Amikor rám került a sor, el
mondtam kedvenc sztorimat Jenőről. Még a Hitler hata
lomra jutása előtti években Jenő Göttingában dolgozott. 
Egy barátjával, a csillagász Heckmannal egy úszóme
dence mellett a fűben heverésztek. Heckman észrevet
te, hogy egész sor hangya mászik Jenő lábán. Megkér
dezte: „Nem csípnek?” Jenő azt felelte: „Dehogynem.” 
„Akkor miért nem ütöd agyon őket?” Erre Jenő némi ha
bozás után: „Nem tudom, melyik tette.” Egészen biztos 
vagyok abban, hogy minden elképzelhető háborús uszí
tó között Jenő volt a legbékésebb.

Élete utolsó szakaszában Jenő már csak kis mértékben 
vett részt a világ dolgaiban. Nagyon sajnálom, hogy taná
csai és hathatós segítségét már nem vehetjük igénybe, 
amikor a világ esetleg hajlandó lesz nemzetközi megkö
zelítésben iránt venni a békés együttműködésre.

CENTENÁRIUMI EMLÉKTÚRA

Jedlik Ányos halálának 100. évfordulója alkalmából 
1995. november 18., szombat

Jedlik István 1800. január 11-én született Szimőn (ma Zemné). A 
Bencés rendbe lépett 1817-ben, ekkor kapta az Ányos nevet. 1837-ben 
a pesti Magyar Királyi Tudományegyetem „természettan és erőműtan” 
tanszék vezetését veszi át. Nagy kísérletező és eszközkészítő, feltaláló. 
1878-ban nyugalomba vonult. 1895. december 13-án halt meg Győrött. 

Közöttünk már csak emléke él tovább, nem mint szellem
óriásé, akit csak bámulni tudnánk, hanem mint úttörő munká
sé, akit csak követhetünk.

Eötms Loránd

Program
700 Hálaadó, engesztelő és kérő szentmise a Egyetemi templomban 

(Bp. V. Papnövelde u. 7.) -  bemutatja Lővey Félix osb (Tihany), 
énekel a Patrona Hungáriáé Gimnázium kamarakórusa

8“  Indulás autóbusszal Szimőre (útlevél)
10“  Koszorúzás Szimőn

Németh JózsefiBME): Jedlik és az elektrotechnika 
1115 Indulás autóbusszal Győrbe (ebéd — saját -  az autóbuszban)
13“  Koszorúzás a temetőben
14“  Előadások a Bencés Gimnáziumban:

Mayer Farkas osb (Pannonhalma): Jedlik az ember 
Hollndonner László (MATÁV, Sopron): A modern Jedlik 
Halmos Ábel osn, Szalóky Albert osb (Győr): Jedlik Ányos kiállítás 

lő30 Indulás haza vonatokkal
Részvételi díj: 500 Ft. Jelentkezési határidő: 1995. november 3- (A lét
számtól függően rendeljük az autóbuszokat.)

Jelenkezéseket ELFT -  Plósz Katalin szervező, 1371 Budapest Pf. 
433-ra kérjük.
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ELEMI EPITOKOVEK -
MEZŐK VAGY RÉSZECSKEÁLLAPOTOK?

„ Yuval Ne’eman
— WIGNER JENO EMLEKERE Tel Aviv Egyetem , Tel Aviv, Izrael

A 20. század első felében a magyarországi zsidókö
zösség figyelemreméltó életerővel és alkotóképességgel 
rendelkezett. A 19- századi emancipáció (az Osztrák- 
Magyar Monarchia idején), ha nem is teljesen, de meg
nyitotta számára az egyetemeket és főiskolákat. A közü
lük kiemelkedett briliáns személyiségek száma két 
területen igen magas. Az egyik a humor. Angliában Mi
kes György („How to be an Alien” stb.), Izraelben Kis
hon Ferenc és a „Dosch” vált nagyon ismertté. Tel Avivi 
otthonunkban feleségem és én mutattuk be Kishonékat 
Wigneréknek (vagy fordítva) a hetvenes években. A 
másik terület a tudomány. Közülük öten, Wigner, Szi
lárd, Teller, Neumann és Kármán (Marx György mars
lakói) mély nyomot hagytak világunkon. Nem nagy kár
pótlás azért, hogy a közösség kilencven százalékát, kö
rülbelül hatszázezer embert meggyilkoltak az ausch
witzi gázkamrákban.

Wignerék említett látogatásakor Jenő oldott hangulat
ba került, és elmesélte sikertelen izraeli bevándorlásá
nak történetét. Azt hiszem, az 1934/35 vagy az 1935/36- 
os tanévet a jeruzsálemi Héber Egyetemen töltötte. A 
tudósok többsége újonnan érkezett a hitleri Németor
szágból. Az egyetem kicsi volt és szegény. Egyetlen 
állás állt csak üresen a következő tanévre. Két jelölt 
pályázott rá, mindkettő Magyarországról. Az egyik Wig
ner volt, a másik Farkas László, a kitűnő fizikokémikus 
(1904-1948). Jenő nőtlen volt, Farkas házas egy gyerek
kel. Jenő úgy döntött; nem versenyez barátjával, és el
utazott az Egyesült Államokba. Farkas kémikusok gene
rációira gyakorolt nagy hatást egészen amig Amerikába 
menet, egy légi szerencsétlenségben meg nem halt.* 1 
Wigner szerkesztette a Farkas László Emlékkötetet 
1952-ben.2

Wigner „történelmi jelentőségű” izraeli látogatására 
talán 1961 tavaszán került sor. (Akkor még a londoni 
Imperial College-ban voltam.) Amos DeShalit (magfizi
kus, a Weizmann Intézet igazgatója) vendégeként 1.1. 
Rabival együtt felkereste a Weizmann Intézetet (részt 
vett az intézet vezetőségi ülésén vagy valami más bizott
sági értekezleten). J.F. Kennedy még kezdő elnök volt, 
és megpróbálta leállítani a negevi sivatagban, Dimoná- 
ban épülő nukleáris kutatóreaktor építését. Még nem 
kötötték meg az atomsorompó egyezményt. Franciaor
szág éppen ekkor vált a negyedik nukleáris hatalommá,

Ezt az írást a szerző az Acta Physica Hungaríca (Heavy Ion Physics) 
Wigner-emlékkötetébe írta. Fordította Palló Gábor.

1 Wignertől származó tudomásom szerint Farkas terrortámadásban halt 
meg. A ford.

2 A. Fa r k a s , E.P. W igner: L. Farkas Memorial Volum e-1952

és Kína már közel állt ahhoz, hogy az ötödik legyen. 
Kennedy attól félt, hogy Izrael lesz a hatodik, és nyo
mást gyakorolt Ben Gurionm a terv befagyasztása érde
kében. Kennedynek írt leveleiben Ben Gurion hangsú
lyozta, hogy a reaktor fő célja a tudományos és techno
lógiai kutatás, és csak természetéből adódóan, közvetve 
nyújt további lehetőséget arra, hogy nukleáris védelmi 
célt szolgáljon valamikor a jövőben, ha a szükségletek 
megkövetelik. Figyelembe véve Izrael földrajzi elszige
teltségét egy olyan területen, ahol a szomszédok maka
csul visszautasítják a létezéshez való jogát, ez üdvözlen
dő szempont volt, de nem merült fel olyan szándék, 
hogy reaktor építésénél továbbmenjenek. Egy szép na
pon, amikor Wigner és Rabi éppen Rehovotban volt, 
DeShalit (Ben Gurionnal történt megbeszélése után) 
elvitte nagyra becsült vendégeit Dimonába, hogy lássák 
az ott folyó kutatást és a szükséges eszközöket, és iga
zolni tudják a fenti szempont érvényességét.3 A látoga
tás egy időre valóban lecsillapította Kennedy félelmeit.

Kvantummechanika

1964-től kezdve Wignerrel különféle konferenciákon 
és kollokviumokon találkoztunk (1963 júniusában voltam 
először Amerikában). Kapcsolatunk a fizikán és a Teller- 
hez fűződő barátságunkon alapult. (Teller 1966-ban az 
én vendégemként járt először Izraelben, de azóta szinte 
minden évben eljön.) 1968-ban Salam egy hónapos sze
mináriumot szervezett a „kortárs fizikáról”, melyen mind
ketten részt vettünk. Diracék is ott voltak, és így sikerült 
baráti kapcsolatba lépnünk mindkét sógorral, akik tréfá
ból kicserélték a ruhájukon függő névkártyát. A fizikát 
illetően sok kérdésben egyetértettünk, de egy ponton 
nem, és ezt alaposan elemeztük.

Wigner úgy gondolta, hogy egy mérés alkalmával a 
nem-Schrödinger-szerűen dinamikus változás, nevezete
sen az állapotvektor összehúzódása a kvantummechani
ka tökéletlenségének következménye, amennyiben nem 
veszi figyelembe az intelligens megfigyelő tudatát. Wig
ner szerint ez csak a fizika egyik hiányzó aspektusa, a 
fizikai leírás valamilyen kiegészítése, mely az életet képvi
seli. Az én álláspontom az volt, hogy

(1) az összehúzódásnak semmi köze sincs az intelli
gens megfigyelőhöz. A rendszer és a makroszkopikus 
rendszer minden kölcsönhatása -  mely irreverzibilitáshoz 
vezet -  kvantummérésként fog viselkedni.

3 Lásd például S.M. Hkrsch: The Samson O ption-Random House, NY 
(1991), p. 102.
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(2) Azonkívül azóta azt is gondolom, hogy az emberi 
intelligenciát a kvantummechanika nem-intuitív aspektu
sa is tartalmazza, de negatív értelemben. A darwini evo
lúció kifejlesztette bennünk a „makroszkopikus intuíci
ót”, emiatt a téridő, determinizmus és az összehúzódó 
állapotvektorok a valóság lényegi elemeinek tűnnek szá
munkra, míg a valóban létező tények a Hilbert-térre és az 
amplitúdókra korlátozódnak.

Elképzelhető, hogy milyen mélyen érdekes volt ez a 
vitánk. Értelmezésemet később egy közös barátunkkal, 
John A. Wheelerrel vittem tovább. Wheeler egy darabig 
osztotta Wigner néhány nézetét. Később azonban az (1) 
ponttal kapcsolatban megváltoztatta álláspontját, és közel 
került az enyémhez.

A kvantummechanika interpretációjában Wigner 
szintén az elsők között volt, akik magukévá tették a 
legmodernebb nézetet. Zetí' vetette fel az elkoherenci- 
átlanodási folyamat gondolatát, amelyről feltételezhető, 
hogy klasszikus szigeteket hoz létre (amilyen például a 
mérőberendezés) a kvantumuniverzumban. A koppen
hágai interpretációt így „effektiv” elméletnek tekinthet
jük az őseredeti fizikához viszonyítva, ami viszont telje
sen kvantum típusú. Wignernek tetszett a gondolat, és 
különféle számításokat végzett, melyek megerősítették 
az új interpretációba vetett bizalmát. (Hartle és Gell 
Mann vált újabban e nézet aktív propagátorává.)

Részecskék és mezők

A hatvanas években az SU(3) (most zamat SU(3)-ként 
ismert) szimmetria, első eredményem a fizikában, sike
resnek bizonyult az erős kölcsönhatásban részt vévő ré
szecskék (később hadronoknak nevezték el őket) osztá
lyozásában. Wignert 19ó3-ban a csoportelmélet fizikai 
alkalmazásáért tüntették ki a Nobel-dijjal. Két hónappal 
később az £2“ kísérlet igazolta az SU(3) elgondolásunkat. 
Amikor a Physics Today-ben közölte Nobel-előadását, 
több hónappal az előadás után, Wigner lábjegyzetet fű
zött a szöveghez, amelyben a Lie-csoportok új győzelmét 
jelentette be.

A következő harminc évben a csoportelmélet is össze
kapcsolt bennünket. Kitüntettek a ' „Wigner Éremmel”, 
miután 1978-ban maga Wigner és V. Bargmann is meg
kapta, továbbá I.M. Gelfand 1980-ban. Volt azonban egy 
vitatéma, melyet minden konferencián továbbfolytattunk. 
Wigner lényegében úgy definiálta a részecskét, mint a 
Poincaré-csoport egységes, irreducibilis reprezentációját, 
különösen a pozitív tömegű (idő-szerű) és a tömegnél
küli (nulla) részecskéket. Fenomenológiai megközelítést 
alkalmazott, a stabilitást téve az elemiség kritériumává. 
Egy intuitíven jól megalapozott állítás segítségével az 
elektront, a neutrínót és a protont tekintette egyedüli 
elemi részecskéknek. Például a neutron vegyesállapot 
volt, mely egy protonból, egy elektronból és egy anti- 
neutrínóból keletkezett gyenge kölcsönhatás révén. Én 
viszont ugyanarra az alapzatra helyeztem az SU(3) kere
tében az instabil neutront és a még kevésbé stabil A°, 27,

4 H.D. Zeh -  Found, of Phys. 1 (1970) 69

Z°, 2T, S°, E~-t, mint a stabil protont.4 5 Mégis valami nem 
hagyta nyugton, annak ellenére, hogy nagyon tetszett 
neki a szimmetriacsoportok térhódítása és azok alkalma
zásai. Amikor a konstituens kvarkok6 segítségével a 
képet elkezdték újraértelmezni, Wigner fellélegzett. Az 
elemi állapotok listáján a protont egyszerűen helyettesíte
nie kellett a legkönnyebb kvarkkal.

Ez azonban hamarosan zavarhoz vezetett az alapvető
en szilárd fenomenológiai gondolkodásában. 1973 után a 
részecskefizikusok elfogadták a standard modellt. Ez a 
színes SU(3)xSU(2)<S>U(l) lokális mértékelmélet volt. 
Wignernek nem volt problémája a mértékcsoporttal kap
csolatban, de kételkedett a relativisztikus kvantumtér- 
elméletben és ennek renormalizációs használatában. Di- 
rachoz hasonlóan nem tetszettek neki a matematikai ala
pok. Az elemi alkotórészek listája most a mezők listája 
lett. A kvark-mezők, az új elgondolások szerint, nem je
lentek meg kvark-állapotokként a Hilbert-térben; csak a 
vegyes rendszerek a három „valencia” kvarkból álló 
együttes (vagy egy kvark-antikvark pár) a gluontenger- 
ben alkotnak végül állapotot a Hilbert-térben. A kvarkok 
nem is léteznek aszimptotikus állapotokként nagy távol
ságban. Hogyan illeszthetők ezek Wigner skatulyáiba? 
Nem kell megrögzött pozitivistának lenni ahhoz, hogy 
kételkedjünk az állandóvá kényszerített építőrészekben.

Az aszimptotikus szabadság7 megkönnyítette az új 
elmélet elfogadását. /. Friedman, H. Kendall és R. Taylor 
fizikai Nobel-díjat kapott egy kísérletért, melyben megfi
gyelték a kvarkokat a spektruip nagy energiájú (rövid tá
volságú) végén, a SLAC 1967-70 mélyen inelasztikus 
elektron-nukleon szóródás-kísérleteiben. Wigner egyet
értett abban, hogy ez az az elmélet, mely megmondja, 
mit mérünk. Rutherford az alfa-részecskék alumínium 
fólián való szóródása alapján végzett számításait és mo
delljét felhasználva, valóban kimutatta, hogy az atom 
üres, a (105-szer kisebb) mag kivételével. Feynman és 
Björken számításai pedig azt világították meg, hogy a 
mélyen inelasztikus kísérletek „látták” a kvarkokat. Ez 
konkrét eredmény volt, és beleillett Wigner filozófiájába. 
De továbbra is elégedetlen maradt, mert hatféle kvark és 
három leptonsorozat volt. Abban reménykedhetett, még 
alapvetőbb egységekkel, Harari-Shupe risonjaival, egy
szer ez is megoldódik. Azzal is elégedetlen volt, hogy a 
Hilbert-tér és az alapvető mezők egyre jobban eltávolod
nak egymástól. Az aszimptotikus szabadság a kvarkokat 
ismét Hilbert-tér állapotaiként tudta visszaállítani a nagy 
energiájú határesetben. De mi a helyzet a gluonokkal? 
Lesz olyan időszak, amikor ezek is megfigyelhető állapo
tokká válnak és biztosan bevonódnak a Hilbert-térbe? 
Erre nem tudtam válaszolni.

s Y. Ne’eman -  Nucl. Phys. 26 (1961) 222; M. G ell-Mann -  Phys. Rév. 
125 (1962) 1067

6 H. Goldberg, Y. N e’man -  Nuovo Cim. 27(1963) 1; M. Gell-Mann -  
Phys. Lett. 8 (1964) 214; G. Zweig -  CERN reports TH401-402 (1964) 
nem publikált

7 G. ’T Hooft -  Marseilles Conference on Renormalization of Young- 
Mills Fields and Applications to Particle Physics (June 1972. n.p.); D.J. 
Gross, F. W ilczek Phys. Rev. Lett. 30  (1973) 1343; H.D. Politzer -  
Phys. Rev. Lett. 30(1973) 1346
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A NAGYENERGIÁJÚ NEUTRINO-ASZTRONOMIA SZÜLETÉSE
L.K. Resvanis 

Athéni Egyetem  Fizikai Laboratórium a 
G örögország

Abban a furcsa helyzetben vagyok, hogy áttekintést 
kell adnom egy területről, amely nem létezik. Míg az ala
csony energiájú neutrínó-asztronómia léte tény -  mivel 
ez a Nap-neutrínók észlelésével és az 1987A szupernóva 
megfigyelésével megszületett -  a nagyenergiájú neutrínó
asztronómia még nem született meg, ámde néhány évti
zedes spekuláció és előzetes kísérleti munka alapján va
lószínűleg a közeljövőben valósággá válik. Ha megnéz
zük a kozmikus részecskék spektrumát, akkor azt látjuk, 
hogy a 1020 eV energia is szerepel; nyilván ilyen nagy- 
energiájú neutrínóknak is kell lenniük. A kérdés az, hogy 
mekkora az intenzitásuk? A Bajkál-kísérletben a tervezett 
mérőberendezések mintegy ötödé már telepítve van a 
tóban és több hónapon keresztül működött, a DUMAND 
azt tervezi, hogy a teljes rendszerének az egyharmadát 
fogja a Csendes-óceánba a közeljövőben telepíteni, a 
NESTOR és az AMANDA a tesztelés első fázisa után a 
konstrukciós fázisba lépett és a tervek szerint ezeket a 
detektorokat a Földközi-tengerbe fogják telepíteni az 
elkövetkező 1-2 évben.

Fizikai áttekintés

Mindegyik neutrínó-teleszkóp célja az alább felsorol
tak közül egy vagy több terület kutatása:

I. Galaktikus és extragalaktikus neutrínó-asztronómia.
II. A sötét anyag részecskéinek szétsugárzásából szár

mazó neutrínók detektálása.
III. Neutrínó-oszcilláció kimutatása az atmoszférában 

keletkezett neutrínókkal. A nagy oszcillációs bázis (15 
km-től 13000 km-ig) különösen nagy érzékenységet tesz 
lehetővé a Ám2 > 10“4 eV2 tartományban.

IV. Nagy bázistávolságú neutrínó-oszcillációs kutatá
sok valamelyik nagyenergiájú gyorsítóval keltett neutrí
nók felhasználásával.

V. A váratlan. Egy új megfigyelési ablak kitámlása vár
ható a neutrínó-teleszkópokkal. Nem szabad elfelejtkez
nünk arról, hogy minden alkalommal, amikor egy új ab
lak nyílik, új típusú jelenségek felfedezése válik lehetővé. 
A neutrínó többlet-előnye a bármiféle hullámhosszú foto
nokkal szemben, hogy a neutrínót, ha egyszer keletke
zett, rendkívül nehéz eltüntetni, míg néhány század- 
gramm/cm2 anyag elegendő ahhoz, hogy fotonok elnye
lődjenek. Nagyenergiájú neutrínók unikális információt 
nyújtanak a nagyenergiájú hadron kölcsönhatásokra néz
ve, mivel mezon- és müon-bomlás termékei. Ez utóbbiak 
nagyon nagy energiájú hadronikus kölcsönhatásnál ke
letkeznek:

Előadás a Johns Hopkins Egyetem (Baltimore) és az Eötvös Egyetem 
közös szemináriumán, Budapest 1993- július 30. -  augusztus 1. Fordí
totta: Kiss Dezső.
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Másrészről a nagyenergiájú fotonok (egészen néhány 
TeV-ig) nemcsak 7t° bomlásában keletkezhetnek, hanem 
tisztán elektromágneses folyamatokban is, például inverz 
Compton-szóródásnál vagy nagyenergiájú elektronok 
szinkrotron-sugárzásánál.

Nagyenergiájú neutrínók 
asztrofizikai keletkezése

Nagyenergiájú neutrínó keletkezéséhez optimális fel
tételt egy kozmikus nyaláb elnyelőben (például röntgen- 
sugár bináris rendszerben) akkor kapunk, ha a hasábsű
rűség z>  100 gcrrf2, a céltárgy sűrűsége < 10~8 gcm~3, míg 
a primér proton spektrális indexe a  <2. Ekkor 1 TeV-es 
neutrínók keletkeznek a forrással ütköző protonok körül
belül 10 %-ában. Ilyen körülmények között az emittált 
neutrínó-fluxus körülbelül háromszor nagyobb, mint a 
megfelelő gamma-fluxus, amelyet ugyanaz a hadronikus 
kölcsönhatás hozott létre. A fotonok hatáskeresztmetszete 
több nagyságrenddel nagyobb, mint a neutrínó hatáske
resztmetszete, ezért a nagyenergiájú gamma-sugarak sok
kal könnyebben nyelődnek el kölcsönhatva egyrészt a 
keletkezési forrásuk környezetében az anyaggal, vagy a 
hatalmas útjuk során -  amelyet a Földre érkezésükhöz kell 
megtenni -  kölcsönhatva a 2,7 GeV-es háttérrel vagy az 
infravörös csillagfénnyel, mint a neutrínók. A következte
tés: azt várhatjuk, hogy sokkal bőségesebb a neutrínó
forrás intenzitása, mint a gamma-forrás intenzitása.

A neutrínó-források egy másik típusa, ami különösen 
népszerű lett az utóbbi években az aktív galaktikus ma
gok (AGN) közelében keletkezett neutrínó. Ebben a me
chanizmusban a neutrínó a mezonok bomlásából szár
mazik, amelyek viszont a fotonok által keltett A-rezonan- 
ciák bomlástermékei:

py  —) A* —» n* n vagy A+ —> n° p
i  i

M- vn YY
-I'

A közelmúltban végzett számítások azt mutatják, hogy 
ámbár az egyes AGN-től származó jeleket nem tudjuk 
detektálni a jelenlegi és építés alatt álló neutrínó-detekto
rokkal, az AGN-ből eredő neutrínók együtt detektálható 
jelet adnak.
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A 80-as és 90-es évek nagy földalatti detektorai

1. táblázat

Detektor Telepítési hely Terület (m2) Technika Elsődleges cél

IMB Ohio, USA 400 Víz-Cserenkov protonbomlás
KAMIOKANDE Japán 120 Víz-Cserenkov protonbomlás
Sudan II. Minnesota, USA 100 Driftcsövek+vas protonbomlás
MACRO Gran Sasso, Olaszo. 800 folyadék-szcintillátor 

+ sztrimercsövek
monopólusok

LVD Gran Sasso, Olaszo. 500 folyadék-szcintillátor 
+ sztrimercsövek

szupernóva-neutrínók

Végül meg kell említenünk, hogy nagyenergiájú neut
rínók keletkezhetnek nehéz (több GeV-es) sötét anyag 
részecskéitől (vagy antirészecskéktől, például WIMP-ek), 
amelyek befogódnak a Napban vagy a Földben és ame
lyek esetleg antirészeikkel szétsugárzódhatnak egyéb 
részecskék mellett neutrínókat is termelve.

A neutrínó-energia megválasztása

Az előzőekben ismertetett forrásokból származó neut
rínók detektálása esetében célszerű a nagyenergiájú ne
utrínókra alapozni. Ennek egyszerű a magyarázata. Maga 
az asztronómia szó magában foglalja, hogy a forrás he
lyére jó szögpontossággal kell tudnunk rámutatni. A ne
utrínó-detektálásban azonban nem tudunk elérni olyan 
szögfelbontást, mint a tradicionális csillagászatban. A 
neutrínókat úgy detektáljuk, hogy megfigyeljük a müo- 
nokat, amelyek a neutrínó-kölcsönhatás során a detektor 
környezetében keletkeznek. Nagyenergiájú neutrínó
asztronómiában rendszerint nem kell megkövetelni azt, 
hogy a neutrínó-kölcsönhatás vertexét detektáljuk, ezen 
az úton maximalizáljuk az elérhető detektálási térfoga
tot. A kölcsönhatás fizikája olyan, hogy a detektált mü- 
on és a neutrínó iránya által bezárt szög a töltött áramú 
események 63 %-a esetében körülbelül 1,5°/(A TeV)1/2. 
Ha például a forrásból mintegy tucatnyi esemény figyel
hető meg, akkor az eloszlás centroidjának meghatározá
sával lényegesen (egy fok tört részének megfelelő mér
tékig) tudjuk javítani az iránymeghatározás pontosságát. 
A célra-mutatás pontossága nemcsak azért javul az 
energia növelésével, mert a müonok ekkor gyakorlati-
1. ábra. Az ég lefedése jelenleg készülő neutrínó-teleszkópokkal.

lag csak előreszóródnak, ha
nem azért is, mert a statisztika 
jobb lesz amiatt, hogy a ha
táskeresztmetszet nő az ener
giával (~ Ev 10 TeV-ig, azután 
pedig -  logfp .

Egy másik paraméter, ami 
javul az energiával, a müonok 
hatótávolsága (~ Ev 1 TeV-ig, 
azután pedig -  üp, ezért az 
effektiv detektálási térfogat 
arányosan növekszik. Továbbá 

a jel/zaj viszony javul az energiával a következő okból: az 
elkerülhetetlen „belső” háttér az atmoszférikus neutrínók
tól származik, amelyek a kozmikus sugárzás kölcsönhatá
sának szülöttei. Az atmoszférikus neutrínók fluxusának 
spektrális indexe a kozmikus sugárzási spektrumot követi: 
100 GeV-ig körülbelül 2,7, de nagyobb energiáknál 3,7 
lesz, míg a Földön kívül keletkezett neutrínók a kozmikus 
sugárzási spektrum kemény magját követik (körülbelül 
2-2,2). így a 100 GeV-nél nagyobb neutrínó-energiákra a 
jel/zaj viszony javul az energia növelésével.

A fenti okok miatt előnyös, ha a teleszkópot a nagy- 
energiájú neutrínók detektálására optimalizáljuk. Figye
lembe kell azonban vennünk, hogy a jelenlegi neutrínó
teleszkópok lefelé néző fotoelektronsokszorozókat (FES) 
tartalmaznak annak érdekében, hogy minimalizálják a 
lefelé jövő kozmikus sugárzás okozta hátteret. Ez pedig 
előnytelen lehet, ha nagyon nagy energiájú neutrínókat 
(például AGN-ből származókat) figyelünk meg, mert a 
Föld nagyon nagy energiákon neutrínókra már nem átlát
szó (például 500 TeV-es neutrínók szabad úthossza kö
rülbelül a Föld átmérőjével egyenlő). Ezért a felfelé jövő 
neutrínók, amelyek energiája nagyobb mint néhány 100 
TeV, nagyon erősen abszorbeálódnak a Föld-golyón át
haladva.

A neutrínó-teleszkópok háttere

Az első nagy neutrínó-teleszkópokat (IMB, KAMIO- 
KANDE) tulajdonképpen a proton-bomlás-kimutatására 
tervezték (1. táblázat), de a tegnapi mérések háttere ma 
hasznos jel. A neutrínó-kölcsönhatások a nagy proton
bomlási kísérletekben (vagy körülöttük) hátteret jelentet
tek. A neutrínó-asztronómia számára ezeknek egy része 
lett maga a hasznos jel. De a Föld felszínén a lefelé haladó 
kozmikus sugárzás müon-háttere uralkodó, a jel (ahol jel
nek most számítási célokból az atmoszférikus neutrínókat 
vesszük) viszonya a háttérhez (amit most felfelé/lefelé 
hányadosnak nevezünk) körülbelül 10~12 nagyságrendű. 
Ezért árnyékolási célból a neutrínó-teleszkópokat mély 
bányákban vagy mély vízben helyezik el. Például 4000 m 
víz ekvivalens (mve) árnyékolás a felfelé/lefelé arányt 
körülbelül lCT'-re redukálja. Ezért lényegében lehetetlen a 
10 GeV alatti energiatartományban neutrínó-asztronómiát 
végezni a lefelé jövő müonokat észlelve, mivel a neutrínó 
kiváltotta müonok megkülönböztethetetlenek a lefelé tar
tó kozmikus sugárzási müonoktól. Ez az oka, amiért csak 
az alulról (a Föld alsó félgömbjétől) felfelé haladó müo-
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2. táblázat

Háttér a DUMAND-ban évenként és pixelenként

■“K és más véletlenszerű zaj 0,40 + 0,08
Magányos kozmikus müonok 0,63 ± 0,36
Többszörös kozmikus müonok 0,15 + 0,07
Atmoszférikus neutrínók 0,13 ±0,01

A teljes háttér 1,31+0,38

Rektaszcenzió (óra)

Rektaszcenzió

nők hasznosak; a megmaradó háttér a mindenhol jelenlé
vő atmoszférikus neutrínóktól származik, mivel a Föld 
ezen neutrínók többségére nézve átlátszó. Általában a jól 
árnyékolt detektorok körülbelül 20°-ot látnak a horizont 
felett, míg a viszonylag rosszul árnyékolt detektorok 
(1000 mve) csak 20°-ot tudnak a horizont alatt nézni (1. 
ábra). A neutrínó-létrehozás és a többszörös szórás kine
matikája olyan, hogy a legjobb szögfelbontás 1° körül 
van. Ennek megfelelően annak érdekében, hogy megta
láljuk a neutrínó forrását, az eget fel kell osztanunk l°-os 
négyszögletes részekre (pixel) és ábrázolnunk kell az 
észlelt müon-irányt a deklináció-rektaszcenzió síkban. 
Egy forrás úgy ad hírt magáról, hogy kiemelkedik az at
moszférikus neutrínó-kölcsönhatások közül, amelyek la
pos hátteret képeznek (látható zenitfüggéssel néhány tíz 
fok felett). Stenger nyomán a 2. táblázatban foglaljuk 
össze a hátteret az 1 fokos DUMAND pixelben.

Megjegyzendő, hogy még a mélytengeri kísérletekben 
is, mint a DUMAND és a NESTOR, a domináló háttér a 
kozmikus sugárzástól származik. Sekély vízben végzett 
kísérletekben ez a háttér körülbelül 500-szor nagyobb, 
mert a kozmikus sugárzás fluxusa 1 km-en 500-szorosan 
haladja meg a 4,8 km-en mértet. Ha a DUMAND 1 km 
mélyre volna telepítve, akkor a kozmikus sugárzás körül
belül 400 hamis eseményt okozna pixelenként évente. 
Ezért annak érdekében, hogy 5 szigma szinten detektál
junk egy jelet, ennek a háttérnek a jelenlétében 100 ese
ményre volna szükségünk. Ha tehát a DUMAND 1 km 
mélyen volna telepítve, akkor körülbelül 1 nagyságrend
del kevésbé volna érzékeny, mint ugyanaz a berendezés 
4,8 km mélyen. Másrészről, mint a 2. táblázatból látható, 
az óceáni detektoroknál a háttér (egy fotoelektronos 
szinten) zömmel a radioaktív 40K-tól és a biolumineszcen
ciától származik. A háttér ellen koincidencia-technikával 
és amplitúdóvágással lehet védekezni. A sarki jégben 
működő AMANDA mentes a háttér ezen fajtájától, leg
alábbis 1000 méter mélységben.

A telepítési mélység és a körülvevő közeg összetétele 
finom különbséget okoz, ami miatt nem lehet egyszerűen 
összehasonlítani a különböző detektorok által lefedett 
érzékeny területeket. A forrás 
emissziós energia-spektrumá
tól függően, javítani lehet a jel/ 
zaj-viszonyt azáltal, hogy na
gyobb energiájú neutrínókat 
követelünk meg (bár a Cseren- 
kov-detektorok nagyon durva 
energia-mérő berendezések).

A fent ismertetett eljárást 
követve az IMB és a KAMIO-

2. ábra. A lefelé menő müon-adatok ábrázolása az égen, a) az IMB 
kísérletben, b) a KAMIOKANDE kísérletben.

KANDE a szögfelbontással összemérhető szemcsésséggel 
ábrázolták adataikat (2. ábra). Világosan látszik, hogy 
nincsenek statisztikusan szignifikáns csoportosulások az 
eseményekben. A KAMIOKANDE megad határokat a 
pont-forrásokra 2 •10”H cm'V '-től (VelX-1) 8,5 • 10_M-ig 
(HerX-1). A MACRO kollaboráció 230 napos adatgyűjté
sének eredményeként a 95 %-os konfidencia szinten szá
molt müon-kibocsátás 5,8-10-13 a r f V  a CygX-3 és 
HerX-1 objektumokra. A Rák-ködre 6,0 ■ 1CT13 c n fV 1 
értéket találtak. Bár ezeket a felső határokat körülbelül 
2-es faktorral javították, felhasználva a foton-asztronó
miából ismert időkarakterisztikát, világos, hogy sokkal 
nagyobb detektorokra van szükség.

Milyen nagy legyen a detektor?

Változtassunk most a megközelítésünkön: tanulmá
nyozzuk a gamma-sugárzási megfigyeléseket (WHIPPLE), 
és használjuk fel a detektált gamma-fluxust arra, hogy 
kiszámoljuk a detektor megkívánt érzékeny felületét. A 
TeV tartományban a WHIPPLE levegő Cserenkov gam
ma-sugárzási kísérlet a következőket detektálta:

Rák-köd: 2,5-KT11 y c m 'V
Markarian: 7,5 -1CT12 y cm’V

Legvalószínűbb, hogy a Rák-ködből származó gamma
fluxus elektromágneses eredetű, ugyanakkor nem fér 
kétség ahhoz, hogy a gamma-sugarak a Markarian 421- 
ből, amely jól ismert AGN, hadronikus eredetűek (azaz 7t° 
bomlási termékek). Ezért jó okunk van feltételezni azt a 
pesszimisztikus esetet, hogy a gamma-sugarak és neutrí
nók keletkezésének gyakorisága megegyezik a Markarian 
421-en, és figyelembe venni, hogy egyszerűbb abszorbe
álni a gamma-sugarakat, mint a neutrínókat, miközben 
megteszik 300 fényév távolságú útjukat a Markarian 421- 
től a Földig. Itt kell említenünk, hogy a Markarian 421 a' 
legközelebbi blazár az AGN-ek GRO katalógusában, 
amely GeV-es gamma-sugárzást bocsát ki.

3.
Építés alatt lévő nagyenergiájú neutrínó-teleszkópok

táblázat

Detektor Hely Tervezett 
kezdési év

Terület 
(103 m2)

Mélység
(mve) Technika Küszöb

(GeV)

Bajkál NT-200 Szibéria 1995. 3 1000 VC , 10
DUMAND II. Hawaii 1994. 20 4760 ve 20
NESTOR Görögország 1995. 20 3500 VC néhány
AMANDA Antarktisz 1995. 8 1000 VC jégben néhány
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Stenger kiszámolta, hogy egy víz alatti detektor 20 
ezer m2 geometriai felülettel (azaz például a DUMAND II. 
vagy első fázisában a NESTOR) képes detektálni egy év 
alatt olyan neutrínó-fluxust, amely nagyobb mint
I, 2 •10”10 neutrínó c rrfV  az 1 TeV-nél nagyobb energiá
jú neutrínók esetében. (Ez nem jelenti azt, hogy a detek
tornak 1 TeV-nél küszöbérzékenysége van, ez éppen 
csak egy kényelmes referenciapont.) Összehasonlítva ezt 
a Markarian gamma-fluxusával, levonhatjuk azt a követ
keztetést, hogy olyan detektorra van szükségünk, ame
lyet gyorsan fel lehet fejleszteni 200 ezer m2-es aktív felü
letűre. Konvencionális részecske-detektorok, mint példá
ul a szcintilTátorok, drift-kamrák, rezisztív síkkamrák kö
rülbelül 10-20 ezer svájci frankba kerülnek msenként, 
azaz egy 105 m2 felületű detektor körülbelül 2000 millió 
svájci frankba kerül, ami kétszerese a CERN egyéves költ
ségvetési keretének. Ez azt jelenti, hogy a költséget le 
kell szorítani 100-200 svájci frankra msenként. Ez az a 
pont, ahol a Víz-Cserenkov technika belép a képbe.

Nagy térfogatú Víz-Cserenkov detektorok (VC)

A tengervíz törésmutatója 1,35, ez a Cserenkov-szögre 
43 fokot ad. Más szavakkal a relativisztikus részecskék 43 
fokos tengervíz-kúpot fognak „megvilágítani”, miközben 
körülbelül 250 Cserenkov-fotont bocsátanak ki cm-enként 
(300-500 nm között, ahol a legtöbb fotoelektronsokszoro- 
zó ésszerű érzékenységgel rendelkezik). így a víz átlátszó
ságától függően (20 métertől átlátszó tavakban és bubo
rékmentes tiszta jégben, 50-60 méterig tiszta mély vizű 
óceánvízben) könnyen lehet megvalósítani nagy méretű 
detektorokat meglehetősen olcsón, msenként körülbelül 
100 svájci frankért. A hosszú hatótávolságú müonok rend
kívül előnyösek, mert az 1 TeV energiájú müon hatótávol
sága vízben 2,5 km! E technikának egy változata, amikor 
az Antarktisz jegét használjuk Cserenkov-sugárzóként. A 
nagyenergiájú fizikusok közössége meglehetősen kiterjedt 
tapasztalatot gyűjtött össze a víz Cserenkov-technikával, 
főleg a három nagy proton-bomlási kísérletből: az IMB, 
HPW és a KAMIOKANDE-ből különböző telepítésekben 
egészen 4000 méter mélységig, továbbá a DUMAND I., a 
NESTOR teszt kísérletekben és a Bajkál-kísérletben 1000 
méteren, vagy az AMANDA-ban jégben. A mélyvízi nagy 
Cserenkov neutrínó-kísérletekben telepíthetnek hidrofo- 
nokat is abban a reményben, hogy a nagy- 
energiájú neutrínók kölcsönhatását akusztiku
sán határozzák meg. E technika küszöbener
giája PeV tartományba esik. Az akusztikus 
impulzust a víz termikus expanziója hozza 
létre, amelyet a kölcsönhatásnál felszabaduló 
hő okoz. Az energia-átvitel meglehetősen 
alacsony hatásfokú, körülbelül 10~9, de elő
nye a nagy gyengülési hossz, amely a 10-20 
kHz frekvencia-tartományban néhány km 
nagyságrendre esik. Ily módon olcsón lehet 
létrehozni több km-es detektort. A DUMAND
II. hidrofonokat telepít a Csendes-óceánba, 
míg a NESTOR akusztikus verziójában (SAD- 
CO) a Földközi-tengerbe. Az előzetes vizsgá
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3. ábra. Rekonstrukciós hatékonyság a torony tengelyétől (a müonok 
függőleges beesése) való távolság függvényében egy NESTOR toronyra 
(5° rekonstrukciós pontosság).

latok azt mutatták, hogy a mediterrán tengerfenéken szo
kásos 14 fokos vízhőmérséklet sokkal kedvezőbb akuszti
kus detektálásra (alacsonyabb küszöb), mint a 4 °C-os 
óceánfenéki hőmérséklet. Mindenesetre ma még túl korai 
komolyan kiértékelni az akusztikus detektálási technikát. 
A Víz-Cserenkov technika előnyeit demonstrálja a 3■ ábra, 
ahol a rekonstrukciós hatékonyság látható a NESTOR ese
tében függőleges 1 TeV, 10 TeV és 100 TeV energiájú mü- 
onokra a központi tengelytől mért távolság függvényében. 
Megjegyezzük, hogy körülbelül 80 százalék visszaállítási 
hatékonyság érhető el a detektortól 50-100 m-re függőle
gesen elhaladó müonokra.

Még a 105 m2-es detektoroktól, ha találnak is neutrínó
forrást, sem várható nagyon sok eredmény; km2-nyi felü
letű detektorokra lesz szükség. Éppen ezért a neutrínó
asztronómia igényének kielégítése 3 fázisban lehetséges:

4. táblázat

A DUMAND II-ben várható m üon és kaszkád esem ények évenkénti száma.
A neutrínók valamilyen AGN-tól származnak (különböző modelleknek 

megfelelően), vagy atmoszférikus eredetűek.

Forrás > 100 GeV > 10 TeV
4 »

> 1 TeV > 100 TeV Modell

AGN-nek
összege 154 66 276 264 SDSS

109
366
897

23
75

148

113
379
680

52
172
125

Protheroe
Biermann
Sikora

Atmoszféra 2950 23 3435 5 Volkova
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5. táblázat
A Bajkál-kísérlet

Teljes detektor NT-200 NT-36

Elhelyezés 51°50’ É, 104°20’ K

Dimenzió
heptagonális prizma,

7 oldalú, 1 centrális füzérrel, 
oldalhosszúság 18,7 m, magasság 70 m

Mélység 1,08-1,15 km

Geometriai térfogat 88,5-103m3 3,04-103 m3

Fotoelektronsokszorozók száma 192
36 ,

Müon küszöbenergia = 10 GeV

Effektiv felület 2300 m21 TeV-es müonokra 
4100 m2 10 TeV-es müonokra

270 m2 1 TeV-es müonokra 
1000 m210 TeV-es müonokra

Medián illeszkedéstől eltérő szög 1,3° (1 TeV-es müonok, izotóp fluxus) 2,9°

A lefelé haladó müonok száma > 10 GeV: 3 '108/év
> lOOTeV: 2-lOVév 4,5 • 107/év

A felfelé haladó müonok száma > 20 GeV: 490/év 60/év

Atmoszférikus neutrínók > 1 TeV: 30/év

A lefelé haladó müonok apertúrája opoo1o00
„Visszadobási” faktor az atmoszférikus 
neutrínók identifikálása céljából 106

1. Egy 10000-20000 m2-nyi felületű detektor néhány 
éven át való működtetése (azaz e detektornak körülbelül 
10-20-szor nagyobbnak kell lennie, mint a mai legna
gyobb neutrínó-teleszkóp).

2. A detektor felület gyors növelése, hogy lefedjen 100 
ezer m2-t.

3. Ezt követően a detektor felületének a kiterjesztése 1 
km2-re.

Annak érdekében, hogy az olvasónak adjunk valami 
benyomást, milyen beütésszámok várhatóak a mélyvízi 
20 ezer m2 felületű neutrínó-teleszkóptól, megmutatjuk a 
Learned összefoglaló cikkéből származó 4. táblázatot.

Bajkál-kísérlet

Ezen kísérleti berendezés 194 nagy (körülbelül 40 cm 
átmérőjű) fotoelektronsokszorozót tartalmaz a Bajkál-tó 
mélyén (4. ábra). Tavasszal telepítik, kihasználva a befa
gyott tó tetején a stabil jégmezőt. 1993 tavaszán a detek
tor 36 fotoelektronsokszorozóból álló részét (sötét körla
pok a 4. ábrán) telepítették. Az 5. táblázat összegzi a 
teljes detektor és a már telepített részének (N-36) karak
terisztikáit. A víz átlátszósági hossza -  évszakonként vál
tozóan -  körülbelül 20 méter. Továbbá úgy tűnik, hogy a 
vízben van egy optikai háttér, hasonló nagyságrendű, 
mint amilyen a 40K-től származik az óceánban. Az adato
kat kábel viszi ki a partra. Az 1993-ban telepített detektor 
5 hónapig működött. A 36 fotoelektronsokszorozóból 28 
stabilnak mutatkozott, a többi bizonyos problémákat 
mutatott, amelyek valószínűleg az egyik kapcsoló elké
szítési technológiájával függnek össze. A lézer-kalibrációs

szisztéma jól működik. A szibériai csoport tanulmányoz
za a detektor működését, és nagy előrehaladást tett a 
rekonstrukció algoritmusa és a „fel-le” szétválasztás te
kintetében. Demonstrálták, hogy a magányos müonok és

4. ábra. A Bajkál-kísérlet elrendezése,
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a csoportos müonok rekonstrukciója jól egyezik a Monte 
Carlo-számítással. Megértették a detektor zenitérzékeny
ségét a lefelé jövő müonokra nézve. Eddig nem számol
tak be tényleges neutrínó-eseményről.

Ez a csoport kiérdemelte a nemzetközi tudományos 
közösség szívből jövő gratulációját, mert megoldotta az 
első vízalatti neutrínó-teleszkóp telepítését és üzemelteté
sét az oroszországi rendkívül nehéz körülmények között. 
Még 70 elektronsokszorozó telepítését tervezik 1994 ta
vaszán, a detektort 1995 tavaszán befejezik.

DUMAND II.

A DUMAND-kísérlet (DUMAND, 1989) a neutrínó-te
leszkópok őse. A Hawaii-szigetek mellett több mint egy 
tucat éve tanulmányozzák a problémát. Egy sereg megol
dást ajánlottak és fejlesztettek ki, és elérhetővé tettek 
olyan technológiát, amellyel lehetővé vált a neutrínó-tele
szkóp vízben való telepítése és üzemeltetése. A teljes 
DUMAND II. elrendezés (5. ábra) 4800 méter mélység
ben lesz telepítve, Hawaiihoz közel. A detektort 9 párhu
zamos, függőleges füzér alkotja nyolcszögű elhelyezésé
ben (8 a kerületen, 1 a középpontban). A lefelé néző, 
nagy (37 cm) átmérőjű elektronsokszorozókat (füzéren
ként 24, vagyis összesen 216 darab) 10 méteres interval-

6 táblázat

A DUMAND II. fizikai tulajdonságainak összegzése

A berendezés méretei 100 m átmérő x 230 m magasság

Füzérek egymástól való távolsága 40 m oldalra

Füzérek száma a berendezésben 8 oktogonban és 1 a centrumban

Szenzorok távolsága a füzér mentén 10 m

Optikai szenzorok száma füzérenként 24

Optikai szenzorok teljes száma 9x24=216

Első szenzor magassága a fenéktől számítva 100 m

Fenékmélység 4,8 km

Szenzort körülvevő nyomásálló burkolat 43,2 cm O.D. üveggömb

Optikai szenzor 40 cm-es átmérőjű fotoelektronsokszorozó

Az elrendezés térfogata 1,8 -106 m3

Céltárgy felület a keresztülmenő müonokra 23000 m2 vízszintes, 7850 m2 függőleges felfelé menő és 2500 m2 lefelé 
menő

Effektiv céltárgy térfogat 2 TeV-es müonokra 1,0 ■ 108 m3

Effektiv céltárgy térfogat 1 TeV-es kaszkádokra 7,0 • 105 m3

Müon energiaküszöb 20-50 GeV

Nyomrekonstrukció pontossága o L
d 0 1 o

Kaszkád detektálási küszöb = 1 TeV

Lefelé menő müonok intenzitása 3/perc

Atmoszférikus neutrínók intenzitása az átmenő müonokra 3500/év

Atmoszférikus neutrínók intenzitása az 1 TeV feletti eseményekre 50/év

Pontforrás iránti érzékenység 4 - 1  ■ 10~10 cm‘V  1 évben, 1 TeV felett

Események iránti érzékenysége 1 • 10~8 cm~V 1 évben, 1 TeV felett

5. ábra. DUMAND II. neutrínó-teleszkóp. 230 m magas és 106 m átmé
rőjű lesz; a tenger szintje alá, mintegy 4700 m mélyen fogják telepíteni.
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lumok választják el. A nyolcszög sugara 53 m lesz, így il
leszkedve a 45 m-es átlátszósági hosszhoz, amelyet a 
spektrum kék részében mértek. A teljes bezárt térfogat 
körülbelül 2,7 megatonna lesz. Az érzékeny felület a mü- 
onokra 1 TeV körül körülbelül 20000 m2 lesz, jobb szög
felbontással, mint 1° (standard eltérés). A 6. táblázat 
összegzi a berendezés jellemzőit.

A DUMAND II. küszöbértéke a felfelé haladó atmosz
férikus neutrínókra nagyobb lesz, mint 10 GeV, így képes 
lesz tanulmányozni ezek oszcillációját, mert évente kö
rülbelül 3000 atmoszférikus, felfelé haladó neutrínót fog
nak észlelni.

A kollaboráció azt tervezi, hogy 3 füzért helyez el 1993 
decemberéig, de közülük valószínűleg csak 1 fog kábel
hez csatlakozni, amely kiviszi az adatokat a partra, a má
sik két kábel (elérhetőségtől függően) csak 1994 kora 
tavaszán lesz összekapcsolva. A tervek szerint az elkövet
kező néhány hónapban különböző technikai problémá
kat tanulmányoznak és 1994 végén fogják a detektor hát
ralévő részét is telepíteni.

A teljes AMANDA elrendezés (6. ábra) 9 füzért fog 
tartalmazni hengeres elhelyezésben egy 30 m sugarú 
henger felületén, ezenkívül egy tizedik füzért a henger 
centrumában. A 10 füzér azonos felépítésű: mindegyik 
200 m hosszú, 12 m-ként van rajta elektronsokszorozó, 
az elektronsokszorozók száma 200. Az elrendezés 1000 
m mélyen lesz telepítve; effektiv felülete és mélysége 
tehát hasonló a Bajkál-teleszkópéhoz.

A kollaboráció reméli, hogy 3, sőt esetleg több füzért 
lehet 3 hónap alatt elhelyezni az elkövetkező 1993-94. 
évi ausztráliai nyár során, amikor hozzá lehet jutni a déli 
pólushoz; a többit 1995-ben helyezik el.

Ha tovább növelnék a berendezés méreteit, akkor 
szilárd bázison (azaz az Antarktisz jegében) való telepítés 
előnyét lerontja a környezet és a lyukfúráshoz szükséges 
benzin szállítása miatt felmerülő magasabb költség. E 
miatt különböző megoldásokat fontolnak, mint például a 
napenergiát felhasználó fúrás.

NESTOR

AMANDA

Az AMANDA projekt tárgya egy, az Antarktisz jegébe, 
1000 m mélyen épített neutrínó-teleszkóp. Ámbár a jég 
átlátszóságát még nem mérték helyszínen, körülbelül 
20 m várható. Ebben a kísérletben 2,7 km hosszú lyukakat 
fúrnak a jégbe, a fotoelektronsokszorozókat belehelyezik. 
Ezek néhány óra alatt belefagynak. A műszerköltségek és 
a Déli-sarkon rendelkezésre álló benzin költsége miatt 
csak 20 cm átmérőjű lyukakat fúrnak, ennek következmé
nyeként az AMANDA elektronsokszorozóinak felülete 
körülbelül 1/4-e azoknak a 37 cm átmérőjű FES-oknak, 
amelyeket a Bajkál, a DUMAND és a NESTOR használ.

A sarki jég fényátengedése körülbelül fele vagy har
mada a tiszta mély óceánnak. Mivel a granularitás (azaz 
az elektronsokszorozók sűrűsége a neutrínó-teleszkóp
ban) fordítva arányos a fény-átengedési hossz köbével, a 
jég rosszabb fény-átengedése komoly hátrányt jelent. 
Ugyanakkor az AMANDA óriási előnye, hogy a sarki jég 
csapadékból származik és rendkívül kis radioaktív hátér
rel rendelkezik.

6. ábra. Az AMANDA berendezés, 
felülnézet

kemény jég 

Ä  buborékos jég

tiszta jég

FES,

oldalnézet

elektronika

füzérenként 20

A NESTOR-berendezés Görögország délnyugati ré
szén, egy 8x9 km-es vízszintes plató fölött helyezkedne 
el, 3800 m mélységben. A mélység mintegy +50 m-en 
belül konstans az egész területen. A vízalatti plató mint
egy 12 km-re van a parttól. Több úton vizsgálják a víz át
látszóságát:

7. ábra. NESTOR torony. Minden szint elektronikusan és elektromosan 
független, a bezárt térfogat 300 kilotonnányi.
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8. ábra. Egy NESTOR torony effektiv felülete.

1) spektrofotometriai analízist alkalmaztak nagyszámú 
mintán,

2) fotométereket helyeztek el a helyszínen egészen 4000 
m mélységig és nagy akceptanciájú fotometriai méréseket 
végeztek a helyszínen. A mérések azt mutatták, hogy a 
spektrum kék tartományában a víz átlátszósága körülbelül 
55 m. A mélyvizi áramlásokat 4 éven keresztül mérték, és 
azt találták, hogy ez minimális, azaz nem több mint néhány 
cm/s. Végül üledékes analízist is végeztek. A NESTOR 
konstrukciója különbözik a DUMAND és AMANDA-tól ab
ban, hogy a leengedett elektronsokszorozóknak a fele fel
felé néz, mint a Bajkálon, és így 4n érzékenységű, ugyan
akkor 3500 m víz ekvivalens árnyékolja. A DUMAND-hoz 
hasonlóan összesen 168 nagy, 37 cm-es elektronsokszoro- 
zót használnak, de ezek egymáshoz közelebb helyezked
nek el, így sokkal alacsonyabb a küszöb.

Tesztméréseket végeznek a helyszínen 1991. óta körül
belül feleméretű modellel. Ez egy vízszintes, merev hat
szög 16 m-es sugárral. Mindegyik sarokban és középen 
van egy-egy pár 37 cm-es fotoelektronsokszorozó, az 
egyik felfelé néz, a másik lefelé. Függőlegesen 12 hatszö
get építenek egymásra, ezek között 30 m távolság van, így 
hozva létre egy tornyot (7. ábra). A 8. ábra mutatja egy 
NESTOR torony effektiv felületét, amely ekvivalens az 
egész DUMAND II-vel. Az egész tornyot, a tervek szerint, 
1995 tavaszán egyszerre telepítik. A kollaboráció reméli, 
hogy gyorsan találnak kiegészítő finanszírozást még to
vábbi 6 torony megépítéséhez, így hexagonálisan tudnák 
telepíteni őket az első torony körül, tőle körülbelül 100- 
150 m-re (9. ábra). Ez az elrendezés nagyobb érzékeny 
felülettel fog rendelkezni, mint 105 m2, szögfelbontása 
körülbelül 1°, és hatékony térfogata nagyobb lesz 20 me
gatonnánál. Az egész 15 millió dollárba fog kerülni.

Egyetlen NESTOR toronnyal valószínűleg ugyanazon 
asztrofizikai feladatok megoldhatók, mint a DUMAND II- 
vel. Ezenkívül két unikális kísérletre képes még a 
NESTOR: az egyik az atmoszférikus neutrínó-oszcilláció 
vizsgálata, a zenit figyelésével, egy belsőleg normalizál- 
ható úton, a fluxusszámítástól függetlenül. A másik egy 
nagy bázisú neutrínó-oszcillációs kísérlet a CERN-ből 
küldött mesterséges neutrínó-nyalábbal. (Egy másik ha
sonló kísérlet elképzelhető a CERN és a Gran Sasso kö-

12 szintű
hatszögletes
tornyok

/

9. ábra. A teljesen kiépített NESTOR elrendezése felülnézetből. A detek
tor 7 toronyból fog állni hatszöges elhelyezkedésben. Minden torony 
elektromosan és mechanikailag független a másiktól. A 1176 db foto- 
elektronsokszorozót tartalmazó detektor érzékeny felülete 100000 nú-nél 
nagyobb lesz, bezárt térfogata eléri a 20 megatonnát, szögfelbontása kö
rülbelül 1° lesz, Ez már elegendő lesz ahhoz, hogy meg lehessen kezde
ni a nagyenergiájú neutrínó pont-asztronómiát.

zött.) Külön érdekesség, hogy CERN, Gran Sasso és a 
NESTOR egy egyenes mentén fekszenek. Az általános 
elképzelések leírását a következőkben adjuk.

Atmoszférikus neutrínó-oszcilláció

A KAMIOKA, IMB és SUDAN2 kollaborációk eredmé
nyei arra utalnak, hogy az atmoszférikus müon-neutrínók 
talán 40 %-a oszcillál valamilyen más típusú neutrínóvá a 
0,2-0,5 GeV intervallumban. Más, kevésbé érzékeny kísér
letek nem regisztráltak semmilyen hasonló hatást. A 
NESTOR képes lesz tesztelni az atmoszférikus neutrínó
oszcillációkat nagyobb (>5 GeV) energiatartományban. Az 
oszcillációk tanulmányozására meg kell kívánni, hogy az 
esemény vertexét a detektoron belül látni lehessen. A na
gyobb energiájú üzemmód megszünteti a vizsgálatok geo- 
mágneses effektusoktól, az oxigén hatáskeresztmetszet 
bizonytalanságából és más nukleáris effektusok pontatlan
ságától való függését. A NESTOR legfelső „emeletét” fel 
lehet használni letiltónak a lefelé jövő kozmikus sugarak 
mérésből való kiszűrésére, ezért a berendezés érzékeny 
minden zenitszögből érkező neutrínóra. Ily módon az 
elérhető oszcillációs hossz folyamatosan fog változni 10 
km-től 13000 km-ig. Ez a NESTOR-nak egy soha nem lá
tott érzékenységet ad Sm2 tömegben, 4 nagyságrendet 
fogva át. Oszcillációt fog tanulmányozni az „eltűnési” kí
sérletben, azaz mérve a müonok arányát a különböző 
zenitszögeknél. így a kísérlet független lesz az elméleti 
fluxusmeghatározásoktól, amelyek jelenleg a legnagyobb 
bizonytalansági források a KAMIOKA, az IMB és SUDAN2 
esetében. Tehát a kísérlet belsőleg lesz normalizálható, 
valamilyen „kontrollirányhoz” hasonlítva a neutrínók várt 
számát minden irányból. Ily módon a müon-típusú neutrí
nók száma konstans lesz a zenit függvényében. Ha van 
csökkenés, ez egyértelműen a neutrínó-oszcilláció követ
kezménye, amikor a müon-típusú neutrínó oszcilláció 
révén átalakul egy más típusú neutrínóvá.

Rendszerint a lefelé jövő kozmikus müonok képezik 
legnagyobb akadályát annak, hogy a neutrínó-eseménye-
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10. ábra. A lefelé menő kozmikus müonok évenkénti számának össze
hasonlítása az atmoszférikus neutrínó-események számával (effektivi- 
tást figyelmen kívül hagyva).

két detektáljuk sekély víz alatti detektorokban. Ez nehéz, 
de kezelhető hátteret ad. A 10. ábra a zenitszög függvé
nyében mutatja a lefelé menő müonok fluxusát éven
ként, összehasonlítva az atmoszférikus neutrínó-esemé
nyek számával. A jel/zaj viszony 0-60°-ig körülbelül 104. 
A vizsgálatok azt mutatják, hogy ezen a szinten letiltó 
vagy vertex-rekonstruáló technikával ki lehet szűrni a 
lefelé jövő kozmikus sugárzási müonokat.

Végül a 11. ábra mutatja e kísérlet 1 évi futása alatt 
elért érzékenységét. A szisztematikus hiba, amely a mü- 
on- és elektron-típusú neutrínók különválasztásában 
felléphet, nem szerepel, de becslés alapján ez kisebb, 
mint 10 %, összemérhető a statisztikus hibával. Meg
jegyzendő, hogy a NESTOR érzékenysége összemérhető 
a KAMIOKA-éval.

11. ábra. A müon-típusú neutrínónak elektron-típusra való atmoszféri
kus oszcillációjának a határai. A felső egyenes vonal a CHORUS/ 
NOMAD érzékenység. A szaggatott görbék a KAMIOKA-jelnek és egy 
szoláris oszcilláció megoldásnak felelnek meg.

7. táblázat

Az abszolút A,<j> koordináták és a TI48 CERN nyaláb 
Oh,a) relatív koordinátái a Gran Sassóra és a NESTOR-ra.

Hely X
(°)

<t>
n

A.
(°)

a
CD

Távolság
(km)

CERN 
Gran Sasso 
NESTOR

6,0732
13,5744
21,3500

46,2442
42,4525
36,3500

122,502
124,1775

3,283
8,526

731
1676

Hosszú bázisú oszcillációs kísérlet 
a CERN-nel kooperációban

Az atmoszférikus neutrínó-oszcilláció kiegészítő vizs
gálatát lehet elvégezni hosszú bázisú kísérletként a CERN 
neutrínó-nyalábjával. A felgyorsított, prlmér proton-sugár 
neutrínó-termelő céltárgyra esik, és így a neutrínók a be
rendezés minimális módosításával eljutnak Gran Sassóra.

A CERN, a Gran Sasso és a NESTOR körülbelül egy 
egyenesbe esnek. M. Mayund (CERN) számításai a 7. 
táblázat ban találhatók. Látható, hogy a NESTOR-ra irá
nyuló neutrínó-nyaláb csak l°-kal tér el nyugatra az azi- 
mutban (könnyen helyrehozható) és 5°-ra vagy 7,5 %-ra 
lefelé ahhoz képest, mint ami a Gran Sasso megcélzásá- 
hoz szükséges.

Demonstrációs célokból futattak Monte Carlo-számítá- 
sokat. Azt találták, hogy ha 1019 proton esik a céltárgyra 
(ami ekvivalens egy évnyi optimális futással), 1 torony
ban 27000 eseményt kell kapniuk 450 GeV-es proton
nyalábra. A NESTOR helyén körülbelül másfél km-re di
vergál a nyaláb, ily módon beleesve a detektornak di
menziójába (amely 1 toronyra körülbelül 300 m). Ugyan
akkor az is világos, hogy egy ilyen kísérlet egy toronynál 
nagyobb mérőkonfigurációt igényel, hogy az elektron/ 
müon-szeparáció nagyobb legyen.

12. ábra. Nagy bázistávolságú oszcilláció müon-típusú és elektron-tí
pusú neutrínók között 160 GeV-es és 450 GeV-es CERN neutrínó-nya
lábra.
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A müonnak az elektrontól és hadrontól való szeparálá
sát jelenleg tanulmányozzák. Előzetes Monte Carlo-vizs- 
gálatok azt mutatják, hogy képesek lesznek megkülön
böztetni a müon-nélküli (NC) és a müonos (CC) esemé
nyeket, felhasználva az események időbeli eloszlását. (A 
Cserenkov-fény a müonoktól hamarabb érkezik, mint az 
elektromágneses vagy hadron-záporoktól.) A longitudi
nális záporkifejlődést (a müonoknál a Cserenkov-fényt 
minden irányban észlelik, míg az elektronok az elektro
mágneses záporok irányának megfelelően bocsátják ki a 
fényt). A szisztematikus hiba e statisztikus szeparációnak 
megfelelően 10 %-ra becsülhető. A 450 GeV-es oszcilláci
ós bázisa a CERN-nel 1 év alatt a 12. ábrán láthatóan 
jobban le fogja fedni a kis keverési szögeket, ami jobb

statisztikának felel meg, feltéve, hogy kézben tudják tar
tani a szisztematikus hibákat.

Következtetés

A következő években várhatóan 4 nagy (104 m2) neutrí
nó-teleszkóp lesz működőképes. Ezekkel sok új ismeretre 
tehetünk szert, de annak érdekében, hogy az asztrofizikai 
neutrínók forrásait tanulmányozzuk, még nagyobb (való
színűleg 1 km2 felületű) detektorokra van szükségünk.

A szerző szeretné köszönetét kifejezni a szeminárium 
szervezőinek, Kövesi-Domokos Zsuzsannának és Domo
kos Gábornak.

A FIZIKA OKTATÁSA ÉS KUTATÁSA A MŰEGYETEMEN 1945 ELŐTT
Vargha Magdolna

BM E Fizikai In té z e t

A budapesti Műegyetem intézménytörténete a kezde
tektől fogva jól dokumentált, alaposan földolgozott te
rülete a történeti kutatásoknak.* 1 Elgondolkoztató vi
szont, hogy milyen kevés adat áll rendelkezésünkre, 
mikor egy-egy konkrét tudományszak, például a fizika 
történetét kívánjuk nyomon követni. Az intézménytörté
netből a tanárok, a tanszékek neve, működésének ideje 
többé-kevésbé kiolvasható. Megtalálhatjuk benne a 
hallgatói létszám változását, az órabeosztásokat is. De 
ha a tantárgyak tartalmáról, az előadások anyagáról, a 
kísérleti eszközökről kívánunk megtudni valamit, -  
kellő feldolgozások hiányában -  a tanrendeken kívül 
csak korabeli folyóiratokra, könyvekre, évkönyvekre 
támaszkodhatunk. A tanárok személyére vonatkozólag 
a szűkszavú hivatalos adatokon túlit csak a nekrológok
ból, visszaemlékezésekből tudhatunk meg, de ezek 
használhatósága ilyen szempontból meglehetősen kü
lönböző. A tanárok tudományos munkásságának felde
rítését az is nehezíti, hogy többüknek nincs meg a teljes 
bibliográfiájuk.

A korszaklezárásra az 1945-ös év azért tűnik alkalmas
nak, mert az oktatásszerkezet ezt követően olyan mérté
kig megváltozott, hogy értelmetlen lett volna az azelőtt 
történteket az azután történtekkel egy közös ívbe kény
szeríteni.

Fizika a magyar mérnökképzésben 
a Műegyetem születése előtt

Az ipari háttér elmaradottsága ellenére Magyarországon elsőként 
indult meg Európában a felsőfokú mérnökképzés. II. József 1782-ben 
alapította az Institutum Geometrico-Hydrotechnicumot, a Tudomány- 
egyetem Bölcsészkarához csatlakozó Mérnökkari Intézetet. Döntésének 
hátterében nem a meglévő szakemberek magasabb képzettségének igé
nye állt, inkább a szakemberek hiánya. A hosszantartó háborúságok az

A tanulmány OTKA támogatásával készült.

1 A Műegyetem intézményes történetéről bővebbet: Szabadváry FERENC: A M ű sza k i Egyelem  
2 0 0  éve. A Periodica Polytechnika külön kötete

országot szétzilálták és a felvilágosult uralkodó természettudományos 
képzettségű emberektől várta annak rendbetételét. 1782. szeptember 
19-én kelt rendeletében így írt erről:2

„Általában mivel igen nagy szükség van a geometria, a hidrotech- 
nica és mechanica tudományokra, különösen Magyarországon és csa
tolt részein, ahol ugyanis az előbbi századok háborúi és viszontagsá
gai után a területi viszonyok többnyire összezavarodtak, egész vidékek 
mind a mai napig víz alatt és mocsarakban hevernek. A nyilvános 
utak csaknem mindenütt elhanyagolva: kézzel fogható ezen szak mű
velésének szükségessége."

Az előzetes szándékok ellenére a fizika végül is nem játszott túl 
nagy szerepet a mérnökhallgatók oktatásában. Szily Kálmán visszaem
lékezése szerint:3

„Physicát az akkori mérnökök nem tanultak, s a mechanika is, mit 
hallgattak csak heti két órás populáris cursus volt."

Az Institutumnak nem volt külön mechanika tanszéke, hanem a 
Bölcsészkar fizikaprofesszorai tanították ezt a tárgyat. Kezdetben Hor
váth János (1782-1792), majd Domin József (1791-1800), Tomcsányi 
Ádám (1801-1831), végül megszűnéséig Jedlik Ányos (1839—1850). Első 
ízben Jedlik adott elő magyar nyelven fizikát. A fizikai szakkifejezések 
akkoriban még csak kialakulóban voltak, s a magyar nyelvű oktatásnak 
igen komoly szerepe volt az önálló magyar szaknyelv megteremtésé
ben, amelynek kialakulása egészen a századfordulóig eltartott.

A 18-19. században megindult mérnökképzésnek komoly dilemmá
ja volt egész Európában, hogy az új tanintézetek az addigi egyetemek
hez kapcsolódva, vagy azoktól függetlenül jöjjenek-e létre. A középkori 
eredetű Universitásokon szakmailag kiváló tanárok tanítottak, de ezek
nek a hagyományokhoz, az antik forrásokhoz és egyfajta bölcsész-tu
dományképhez való ragaszkodásuk a természettudományokénál is job
ban megnehezítette a mérnöki tudományok emancipációját, akadályoz
ta a gyakorlathoz való gyorsabb alkalmazkodásukat. A megoldást 
sokan -  köztük a reformkori Magyarországon Széchenyi és Kossuth is -  
az egyetemektől független technikai főiskolában látták. Hogy a felsőfo
kú mérnökképzés nálunk kezdetben a Tudományegyetemhez kapcso
lódott, az legalábbis részben annak tulajdonítható, hogy az iskolát fe 
lülről hozták létre, nem úgy mint például Franciaországban, ahol a 
mérnökképzés eleinte szakmai önszerveződésen alapult. Franciaor
szágban már 1668-tól neveztek ki királyi mérnököket, az első mérnök
képzők az ő rendszeres heti összejöveteleikből alakultak ki. A forradal
mi kormány által 1794-ben alapított École Polytechnique csupán a meg
lévő szakiskolákat emelte főiskolai rangra, kétesztendős elméleti alap
képzést nyújtva az odakészülő hallgatóknak.

2 Zelovich Kornél: A m . kir. J ó z se f  M űegyetem  és a  h a z a i  tec h n ik a i fe lső o k ta tá s  története -  
Bp. 1922 Pátria 48. o.

3 Szily Kálmán-. Sztoczek József emlékezete -  Akadémiai Értesítő III /l  1 (1892) 625
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A reformkorban a bécsi udvar ellenállása miatt meghiúsult az önálló 
Műegyetem, hiába volt a közadakozás, s a Vállas Antal matematika 
professzor által elkészített részletes tervezet.4 Csupán egy középfokú 
tanintézet, a József Ipartanoda jött létre -  1846-ban -, amely a pesti 
egyetemen kapott hét helyiséget. Ebben az iskolában zömmel segédek 
tanultak, nagyon kevés volt a gimnáziumot, vagy fóreált végzett hallga
tójuk. Ez a felvettek korosztályában is megmutatkozott, a tanulók több
sége 13-14 éves korában került ebbe az intézetbe. A tanulmányi idő 
három év volt. Az előkészítő évben nem tanultak fizikát, csupán a mű- 
tani osztály I. évfolyamában heti 4 óra természettant és II. évfolyamá
ban heti 3 óra erőműtant (bár ez inkább statika lehetett)5. Az Ipartano
da első fizikatanára SztoczekJózsefi1819-1890) volt, akinek a személye 
már csak azért is érdekes számunkra, mert ő volt az, aki a Műegyetem 
minden elődjében tanított, és magán a Műegyetemen is.

Sztoczek József6 Szabadkán született gazdag iparos családból. A 
gimnázium után -  apja kívánságára -  teológiát tanult, de néhány év 
múltán a papi pályának hátat fordított. Ekkor -  1840 őszén -  került a 
Mérnöki Intézet hallgatói közé. Mechanikára Jedlik Ányos tanította, de 
Sztoczekre nem az ő előadásai voltak a legnagyobb hatással, hanem a 
kitűnő geodéta Petzel József szigorúan matematikai szemléletű, de a 
gyakorlati végcélt is mindig szem előtt tartó órái. 1844-től tanársegéd
ként dolgozott Petzel mellett. Amikor 1845-ben a helytartótanács a fel
állítandó Ipartanoda több tanszékére, köztük a Fizika tanszékre is pá
lyázatot hirdetett, Sztoczek némi habozás után a Könyvviteltan tanszék 
elnyeréséért folyamodott, de elutasították. Egy év múlva viszont a Fizi
ka tanszék megismételt versenyvizsgáját már ő nyerte meg. Szabó Ala
jos előtt, aki későbbi az állatorvoslás kiváló tanára lett. Jellemző ada
tok... arra a korra’’-  hogy ismét Szily Kálmánt idézzem7 -  „amelyben 
Sztoczek nevelkedett, s tudományos működését megkezdte. Szaktudo
mány, szakképzettség mellékes dolgok voltak a tanári állás követelmé
nyei között... Fuc me talem talis erő. A könyvviteltanra versenyző nem 
is egy év múlva physikai tanszéket kap és a physikusból jogtörténész és 
esetleg állatorvos válik."Vagy nyelvész, tehetjük hozzá, mint az idézet 
szerzőjéből Szily Kálmánból, de róla majd a későbbiekben esik szó.

Sztoczek csak a kinevezése után kezdett el komolyabban foglalkoz
ni a fizikával, tanárként is állandóan tanulva. Tudományos munkássága 
nem túl kiterjedt, legalábbis mennyiségileg. 32 dolgozata mai szemmel 
nézve egymástól nagyon távol eső területeken folytatott tudományos 
munkáról tanúskodik. Elektrosztatikus jelenségekkel éppúgy foglalko
zott, mint „kísérletileg meghatározott óra és emberkénti levegőjutalék
kal”, színképelemzéssel éppúgy, mint „a meleg forrásvizek lehűlése 
földalatti csatornákban” témájával. Munkássága arra az időszakra esett, 
amelyben a tudósok jelentős része még nem a mai értelemben vett 
szakember volt, inkább természetvizsgáló, természettudós. Sztoczek is 
ezek közé tartozott. A Természettudományi Társulat ülésén „A meleg 
erőműtani elméleté”-ről, az MTA-n tartott székfoglalójában „A testeknek 
változó irályú tengelykörüli forgásáról" címmel tartott előadást. Ezek -  
korábbi munkáival ellentétben -  nem önálló kutatásokon alapultak. 
Legendásan jó tanárként emlegették,8 a Műegyetem első évtizedeinek 
kiemelkedő személyisége volt, több éven keresztül dékánja, rektora. 
Szily Kálmán visszaemlékezései szerint az, hogy a kis Ipartanodából 
nagytekintélyű Műegyetem lett, jelentős részben neki volt köszönhető.9 
Sztoczek volt az Akadémia III. osztályának első elnöke, emellett a fő
rendiház tagja.

1850-ben megszűnt az Institutum Geometricum, pontosabban fel
szerelését átadva beleolvadt a közben német tannyelvűvé alakult K.K. 
Joseph Industrieschuléba. Az Institutum megszűnésével a mérnöki cím 
néhány évre szabad préda lett Magyarországon. Sztoczek így emléke
zett meg erről egy későbbi beszédében:10 * „Sőt mi több, a tő, a gyalu, a 
borotva embere is önmagát földmérőnek graduálhatta, ha darab ideig 
lánchúzással foglalkozott. ” Ennek megfelelően a műveltebb rétegek 
gyermekei vagy elkerülték a pályát, vagy külföldi polytechnikumokban 
igyekeztek elsajátítani. Az 1850-es években a bécsi polytechnikumnak 
évente átlag kétszáz magyarországi diákja volt, a budai ipartanodának

4 Egy fe lá llí ta n d ó  M a g ya r  k ö zp o n ti M űegyetem ről. írta VÁLLAS Antal Pesten, 1841.

5 Itt G a zd a  István  kéziratban lévő anyagára keit hivatkoznom, amely birtokomban van. „I;izi- 
ka a hazai műszaki felsőoktatásban 1782-1912."

6 Sztoczek életrajzát Szily Kálmán idézett műve alapján vázolom.

7 Szily Kálmán: i.m. 624. o.

8 Szily Kálmán: i.m. 625. o.

9 Szily Kálmán: i.m. 628. o.

10 Rektori beszéd 1878-9. 22. o. Beszédek, melyeket a m. kir. József Műegyetemen az 1878/9.
tanév megnyitásakor MDCCCLXXVIII. évi szeptember hó 15-én tartottak Bp. Athenaeum 1878.

ugyanakkor csak nyolcvan. Az Ipartanoda 1854-től Budán működött, az 
Országház utcában, ahol az egyetemi nyomda épületét alakították át az 
iskola céljaira.

1857-ben felsőfokú mérnökképzővé alakították át az Ipartanodát, 
József Polytechnikum néven, a legkisebb osztrák polytechnikumnak, a 
brünninek a mintájára. 186l-ben újra magyar nyelvűvé tették az okta
tást, s kinevezték igazgatóvá Sztoczek Józsefet. Ettől kezdve már Mű
egyetemnek hívták az intézményt, bár ez az elnevezés ekkor még nem 
volt hivatalos.

Az új mérnökképző egy előkészítő és egy egységes műtani osztály
ból állt. Az előkészítő évfolyam azok számára volt kötelező, akik nem 
végeztek főgimnáziumot vagy főreált. Ez kötött tanrenddel működött. A 
műtani (technikai) osztályban teljes tanszabadság volt, csak a felsőbb 
műszaki tárgyak voltak alapozó tárgyakhoz kötve. Az előkészítő osz
tályban a hallgatók kísérleti természettant tanultak kapcsolatban a 
vegytan elemeivel, a műtani osztályban általános természettant és ipari 
természettant" Nem sokat tudunk e tárgyak valódi tartalmáról. Az 
utóbbi kettőnek mindössze rövid tartalmi összefoglalója maradt meg:

Az általános természettan: „Tartalmazza a testek általános tulajdo
nainak, a természeti erők működésének rendszeres magyarázatát, 
kapcsolatban a szükséges kísérletekkel és bizonylatokkal. “

Az ipari természettan: „Alkalmazása a technikai tételeknek az ipar 
különböző ágaira, főleg kiemelve a súlytalanoknak, jelesül a melegnek 
hatását és használatát az iparüzletben."

Ebből a tömör megfogalmazásból is kitűnik néhány jellegzetessége 
a korabeli műegyetemi fizikaoktatásnak:

-  kezdettől fogva elkülönült a kísérleti, az általános és a technikai 
fizika tanítása

-  kiemelt szerepe volt a hőtannak az oktatásban
-  külön érdekesség, hogy a megfogalmazásból kiderül, hogy a hőt 

(1862-ben) még súlytalan folyadéknak tekintették.
Fennmaradt egy kézírásos kísérleti természettan jegyzet 1870-ből.12 

Bevezető sorai arról tanúskodnak, hogy a fizika -  még a mérnökhallga
tóknak oktatott fizika is! -  ekkoriban még a klasszikus értelemben vett 
bölcseletet is magában foglalta:

„A természet rávezet a természet fogalmára... A testek összessége a 
tüneményekkel egybekapcsolva képezi a természetet, az emberiségnek 
ezekről való ismerete a természettan...

Mindaz, ami érzékünkre hatást képes gyakorolni, anyagnak nevez
zük. A z anyag hatásképességét, könnyebb használat végett e szó jelöli: 
érő. Az erő anyag nélkül és viszont az anyag erő nélkül nem létezik, u.i. 
amely anyagban reánk nézve nincs erő, az reánk nézve nem is létezik.

Mindazon változást, melyeket a testeken észreveszünk, tünemény
nek, vagy jelenségnek nevezzük, ez magában foglalja a változást és a 
szemlélést, úgy hogy ha ezek egyike hiányzik, az mindjárt nem lehet 
tünemény, mert ha a változás külső szemlélő nélkül történik úgy az 
reánk nézve, mint tünemény elő nem jöhet. ”

E rövid idézetből is kiolvasható néhány fontos jellemzője a korabeli 
fizikai gondolkodásnak.

-  az erő és az energia fogalma még nem különült el tisztán
-  az energiát az anyagtól elválaszthatatlannak gondolták
-  a megfigyelésben a megfigyelőt is a jelenség részének tekintették. 

Olyan gondolatcsíra ez, amely csak a kvantummechanikában nyeri el 
végső formáját.

Egyik fizika-tárgy mellett sem szerepelt sem számolási, sem labora
tóriumi gyakorlat. Az előadásokon viszont szerepeltek kísérletek. Erre 
utal az is, hogy a Polytechnikum 10 szertára között fizikaszertár is 
volt.13 Az általános és az ipari természettant Sztoczek József tanította, a 
kísérleti természettant fiatal tanársegéde Szily Kálmán (1838-1924).

Szily Kálmán14 a Pest-megyei Izsákon született, földbirtokos család
ból. A budai ipartanodának csupán egy évig volt hallgatója, tanulmá
nyait a bécsi PolytechnikumBan fejezte be. 1862-ben kapta meg a nyil
vános rendes tanári kinevezését, ezután két évig Zürichben, Berlinben 
és Heidelbergben tanult állami ösztöndíjjal, amit Sztoczek József harcolt 
ki neki a helytartótanácsnál. Helmholtzot, Kirchhoffot, Clausiust hall
gatta, a termodinamika legnagyobbjait, ez későbbi tudományos műkő-

11 A kir. József-Műegyetemen Budán az 1861/2 évben tartandó előadások rendje. 3. o. Budán 
a in. kir. egyetemi nyomdából 1861.

12 Szily Kálmán: Kísérleti Term észettan . Szily Kálmán tanár előadása után lejegyezte Gonda 
Béla. Pest-Buda 1869-70. A BME könyvtárában megtalálható.

13 Gazda István: i.m. 5. o.

14 Szily életéről de főleg tudományos munkásságáról bővebbet: Gyarmati István -  Fiz. Szle. 
1955/5 147-157, Bíró Gábor: Szily Kálmán (1838-1924) -  Fiz. Szle. 1989/6. 207-209, Vasvári 
Béla: Szily Kálmán (1838-1924) -  Fiz. Szle. 1992/8. 295-297
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désére nézve meghatározó volt. 1869-70-ben a Kísérleti Természettan 
tanszéket, 1870-től nyugdíjba meneteléig a Matematika Fizika és Analy- 
tikai Mechanika tanszéket vezette. Mesteréhez, Sztoczekhez hasonlóan 
Szily Kálmán is nagytekintélyű közéleti ember volt, a Műegyetemnek 
több ízben dékánja, rektora. Szenvedélyes lapalapító volt. Szily bocsá
totta útjára a Természettudományi Közlönyt, a ma is létező Természet 
Világa elődjét, a színvonalas tudományos ismeretterjesztés első hazai 
fórumát, s a Műegyetemi Lapokat, amely kizárólag matematikai és fizi
kai tárgyú cikkeket közölt és sajnos csak három évig élt (1875-1878). 
De szintén Szily kezdeményezte az Akadémiai Értesítő megindítását is. 
Nyugdíjba menetele után -  1890-től -  érdeklődése a nyelvészet felé 
fordult... Ezen a területen is több folyóirat születésénél bábáskodott, s 
többszáz szakcikket írt. Egy ideig az Akadémia főtitkára, később fő
könyvtárnoka volt.

A fizikán belül főleg az elméleti fizika (ahogy akkor mondták, mate
matikai fizika), azon belül elsősorban a hőtan érdekelte.

A hőtan ekkoriban „forró” téma volt. Első főtétele, ami a konverzá- 
ciós (energiafajták egymásba alakulásával járó) folyamatok vizsgálatá
val alapozódott meg, a múlt század második felében már széles körben 
ismert és elfogadott volt. A második főtétel első megfogalmazása (Clau
sius, 1863) Szily tudományos működésének kezdetével esett egybe. A 
mechanikai alapelvekre való visszavezethetősége akkor még megold
ható feladatnak tűnt és ez sok fizikust -  köztük Szilyt is -  mozgósított. 
Szily szilárdan a mechanikai hőelmélet talaján állt. Amíg Clausius és 
Boltzman a legkisebb hatás elvére akarták visszavezetni a második 
főtételt, addig Szily a Hamilton-elvre.11 Az értelmezés sikerére jellemző, 
hogy a második főtételt a 19. század második felében gyakran Clau- 
sius-Szily-tételnek nevezték.16 A mechanikai megalapozás igénye ve
zette akkor is, mikor 1875-ben megpróbálta visszavezetni az első főté
telt a másodikra. Ez mai szemmel nézve éppolyan reménytelen próbál
kozás, mint örökmozgót szerkeszteni, de a saját korában korántsem 
volt ez nyilvánvaló. A Szily által alkalmazott levezetés matematikailag 
korrekt volt, csupán a második főtétel statisztikus tartalmának föl nem 
ismerése miatt bizonyult helytelennek.17 Következtetéseinek hibás volta 
annyira nem volt nyilvánvaló kortársai előtt sem, hogy Szily ebből a 
témából tarthatta meg akadémiai székfoglalóját is.18 A statisztikus szem
lélet ugyanis a hőtanban nemcsak itthon, hanem másutt is csak a szá
zadforduló éveiben vert gyökeret.

Fizika a Műegyetem első két évtizedében

Az 1870-es évek nagy változásokat hoztak az intézmény életében. 
Eötvös József, mint kultuszminiszter, már 1848-ben ígéretet tett az önál
ló Műegyetem létrehozására, de ebben megakadályozta a szabadság- 
harc bukása. A kiegyezés kormányának tagjaként újból napirendre 
tűzte a tervet. Az általa beterjesztett javaslat szerint a József Műegyetem 
az ország állami egyetemeivel egyenlő rangú gépészmérnökiből, épí
tésziből, vegyésziből és bölcsésziből állna. Az utóbbi reáliskolai taná
rokat képezne. Ferencz József 1871. július 10-én hagyta jóvá a József 
Műegyetem új szervezeti szabályzatát, amely annyiban tért el az Eötvös- 
féle javaslattól, hogy bölcsészeti helyett egyetemes szakosztály felállítá
sát javasolta, ahol az érettségizett diákok két éven át természettudomá
nyi és más általános tárgyakat hallgathatnak, mielőtt beiratkoznának a 
hároméves technikai szakosztályba. Az 1871/72-es tanévet az intéz
mény már mint királyi József Műegyetem nyitotta meg, bár a doktori 
cím adás jogát csak 1901-ben nyerte el. A következő tanévet már Pesten 
kezdte meg. A Két-Nyúl utca és a Csillag utca sarkán lévő Nagel-féle 
házat bérelték. Ez az épület kezdettől fogva szűknek bizonyult, ezért 
további helyiségeket is béreltek. Hosszas vajúdás után végül 1882-ben 
kapott saját épületeket a Műegyetem. A Múzeum körúti épület két év 
alatt, és az Eszterházy utcai három év alatt készült el.

A műegyetem első rektora Sztoczek József lett.
Az 1870-es évektől a Műegyetem szerkezetileg is megváltozott. A 

változás lényege a szakosztályi rendszer bevezetése volt.
A szakosztályi rendszert elsőként 1832-ben a karlsruhei polytechni- 

kumban vezették be, az ott elért eredmények alapján vette át fokozato
san valamennyi német és osztrák technikai főiskola.

15 értekezés a mathematikai Tudományok koréból 1.10. 1872 Pogg. Ann. 115.295. Das dyna- 
mische Prinzip von Hamilton in der Thermodynamik. Pogg. Ann. 149873-4 1873

16 így szerepel például az 1903-ban Lipcsében kiadott Enzyklopädie der Mathematischen 
Wissenschaftenben. Bd. 5. Theil 1. 185. Leipzig Teubner 1903.

17 Bíró Gábor: i.m. 208. o.

18 A MTA Értesítője I X -9 154-163. „A hőelmélet második alapelve levezetve az elsőből"

A szervezeti szabályzat szerint öt szakosztálya volt az egyetemnek, 
de ezek közül az első két évben csak a mérnöki, a gépészmérnöki és az 
egyetemes működött. Az 1873-74-es tanévben csatlakozott hozzájuk az 
építészi és a vegyészi szakosztály, bár a helyiségek és a tanárok hiánya 
miatt az építészeti egyelőre a mérnökivel, a vegyészeti pedig az egyete
messel együtt működött. A már előbb megszüntetett előkészítő osztály 
szerepét az egyetemes szakosztály vette át. Ez mindenkinek kötelező 
volt. (Amúgy se vettek már fel csak főreált vagy főgimnáziumot végzet
teket, illetve olyanokat, akik felvételi vizsgán bizonyították be, hogy 
ennek megfelelő szintű tudással bírnak.) A szakosztályokra vagy a ta- 
nárképezdére készülő hallgatókon kívül jártak ide „gazdasági, műipari 
és kereskedelmi pályára lépni szándékozók is”,19 ők szintén céljaiknak 
megfelelő képzettséget szerezhettek itt. Ebben a szakosztályban a kép
zés két évig tartott, a műszakiakban három év volt a tanulmányi idő.

A hallgatók lehettek rendesek vagy rendkívüliek (az utóbbiak csak 
egyes tárgyakat hallgattak és nem kaptak bizonyítványt). De a rendes 
hallgatók közül is csak a tandíjmentesek voltak vizsgakötelezettek.

A Műegyetemnek ekkor már három fizika tanszéke volt. Az Általá
nos természettan tanszéket 1867/68-ban választották szét Technikai 
Természettan és Kísérleti Természettan tanszékre, az előbbit Sztoczek 
József, az utóbbit 1869-től Szily Kálmán vezette, aki ekkor kapta meg 
rendes tanári kinevezését. Egy év múlva viszont az akkor alapított Ma
thematikai Fizika és Analytikai Mechanika tanszékvezetője lett. A Kísér
leti Természettanra csak 1872-ben neveztek ki új tanszékvezetőt Schul
ler Alajos (1845-1920) személyében.

Schuller Alajos 1845-ben született Pesten. Tanulmányait a Polytech
nikumban kezdte, majd Heidelbergben folytatta és fejezte be. Kirchhoff 
mellett volt tanársegéd. 1871-től helyettes tanárként működött a buda
pesti Műegyetemen, 1872-től a Kísérleti Természettan professzora lett. 
Tangl Károly visszaemlékezéseiből20 igazi múlt századi természettudós
ként lép elénk: „Mikor a physikai tanszéket átvette, annak felszerelése 
bizony gyenge volt, hogy a mai magaslatra emelkedett az első sorban 
Schuller Alajos műve. A laboratóriumi munka volt legnagyobb gyönyö
rűsége, mely annyira betöltötte életét, hogy más örömet alig keresett... 
Megható volt, milyen szeretettel kezelt minden eszközt, melyek jórészét 
saját kezeivel készítette, amiben ritka kézügyessége nagy segítségére 
mit. Nem szerette a vásárolt eszközöket, mert ritkán talált olyat, ami 
kielégítette volna, alig van eszköz physikai szertárában, melyre egyéni 
bélyegét valami átalakítás formájában reá ne ütötte volna. Megvolt az 
egyéni vonása szinte minden előadási kísérletének is, melyeket nagy 
gonddal készített elő, melyek közül éppen ezért a legszeszélyesebbek is 
sikerültek." A nehezen meginduló vegyészmérnökképzésben (a hetve
nes években évenként 2-3 vegyész végzett, de a szakosztály ossz hall
gatói létszáma se érte el a tizet) kezdettől fogva ő volt a fizikus résztve
vő. Tanulmányai között is akad a két tudomány határterületére eső, sőt 
kifejezetten kémiai tárgyú is. Tudományos munkássága eleinte szoro
san kötődött heidelbergi tanulmányaihoz. Tanára, Bunsen felfedezéseit, 
a jégkalorimétert és a vízlégszivattyút fejlesztette tovább.21 22 (Az előbbit 
egy másik Bunsen-tanítvánnyal, Wartha Vincévé 1 együtt.) Később a 
fémek közötti potenciálkülönbségek mérésével foglalkozott.

Az egyetemes szakosztályban a hallgatók többek között kísérleti 
természettant és elméleti természettant tanultak. A mérnöki szakosztály
ban műszaki mechanikát és műszaki természettant. Az építészi szak
osztályban mechanikát, a gépészmérnökiben műszaki mechanikát és 
műszaki természettant, a vegyésziben természettant vegyészek számá
ra, amiből csak 1880-tól lett chemiai természettan,21

A kötelező tárgyak mellett, kisebb óraszámban, mindvégig szerepel
tek fakultatív kurzusok. Szily például két ízben is tartott az energiameg
maradásról féléves előadássorozatot. (Végigtekintés a természettanon 
az erély megmaradása szempontjából) De lehetett hallgatni Szilyt a 
„Helyzeti erély elméletéről“, Sztoczeket „Az égitestek mozgásáról’’ is.23 24

A kísérleti természettan24 a mechanikát foglalta magában („A mozgás 
és a nyugvás feltételei a szilárd, cseppfolyós és légnemű testeknél”), to
vábbá a hangtant, hő- és fénytant, valamint a „delejesség” és a „villamos
ság” tanát. (Az előbbi a mágnesesség korabeli megfogalmazása.)

19 A királyi József Műegyetem Programja (a továbbiakban KJMP) az 1872/3 tanévben Pest, 
Athenaeum 1872. 3. o.

20 Akadémiai Értesítő 1921 156-157. Schuller életrajzát is részben ennek alapján, részben a 
hivatalos adatok alapján rekonstruáltam.

21 Schuller-Wartha: Über das Bunsenische Eiscalorimeter Berlin Dümmler 1875, Természettu
dományi Közlöny 1891.

22 KJMP 3-7.1872-3 évben

23 KJMP 1874/5 10. 0.

24 ez és a továbbiak u.o. l l .o .
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Az elméleti természettan, amiből hamarosan elméleti mechanika 
lett, majd 1875-től analytikai mechanika, klasszikus mechanika volt, 
olyan részletesen és színvonalasan tárgyalva, hogy az a mai alapozó 
oktatásban is minden további nélkül megállná a helyét. Legfeljebb az 
jelzi, hogy múlt századi tantervről van szó, hogy energia helyett a mai 
fülnek furcsán hangzó eleven erő kifejezést használja.25

A műszaki mechanika kinematikával, dinamikával a rugalmasság és 
szilárdság elméletével, hidrostatikával és hidrodinamikával foglalkozott.

A műszaki természettan a hőtani alapfogalmak és a mechanikai 
hőelmélet alapelveinek, valamint a fűtéssel, a szellőztetéssel kapcsola
tos gyakorlati problémáknak az ismertetése mellett az optikai és az 
„elektromagnetizmus” tárgyalásából állt.

A chemiai természettan „barometricus méréseket", súly- és fajme- 
legméréseket tartalmazott, továbbá távcsövek és górcsövek (mikroszkó
pok) szerkezetének leírását, „polarizátiót és sacchimetriát”.

A tantárgyleírásokból kiderül, hogy a tantárgyak kevéssé épültek 
egymásra. Jellegük elsősorban előadójuktól függött. Nem volt még kö
telező tanterv, ezért minden tanár megpróbálta külön felépíteni a saját 
univerzumát. Kvassay Jenő így írt erről híres röpiratában:26 27 28

„A főtanintézetekben mindegyik tanár hord egy követ a felépíten
dő házhoz, de nem helyezik el azokat szépen és rendszeresen egyiket 
a másik fölé, hanem össze-vissza hányják, mint Titus Jerusalem fa 
lait. A főtanintézeti tanárok méltóságukon alulinak tartanák a közös 
programmot megállapítani... hiszen ez sértené a szabad tanítás és 
tanulás elvét."

1882-ben királyi rendelettel számolták föl a tanszabadságot. Ezzel 
egyidejűleg az egyetemes szakosztály előkészítőként megszűnt működ
ni, a hallgatók rögtön a nekik megfelelő szakosztályba iratkoztak be. 
Az egyetemes szakosztályba a továbbiakban csak azok jártak, akik ta
nárok akartak lenni, vagy akik csak egy-egy tudománnyal akartak meg
ismerkedni. így a Műegyetemen folyó tanárképzés megszűnésével ez a 
szakosztály fokozatosan el is halt. A tanulmányi idő négy évre csök
kent.

Az intézményi reformmal párhuzamosan a tantervben is jelentős 
változások következtek be. A műszaki természettan 1882-től átalakult 
technikai fizikává}1 Nemcsak a neve, a tartalma is lényegesen megvál
tozott, bővült. A technikai fizika kétféléves tantárgy volt, az építészek 
ezen belül „hőtant" és „fűtés és szellőztetést” tanultak (az utóbbi már 
nemigen tekinthető fizikának), a gépészek „hőtant” és „elektromossá
got”, az általános mérnökök „optikát” és „elektromosságot" hallgattak. 
Az elektromosságtannak ettől kezdve lett komolyabb szerepe az okta
tásban, igaz, hogy eleinte szinte csak a gyakorlati alkalmazásai révén.

A hőtan a „melegmennyiség kifejezésére szolgáló alapfogalmak, 
tételek és törvények rövid ismétlése után, a meleg mechanikai elméleté
nek elemeit"2* ismertette, ezen felül csak a „melegátmenetek” és a „me
legfejlesztés" problémakörét járta körül.

Az optikában a „katoptika és dioptrika törvényeinek és sarkalatos 
tételeinek rövid ismétlése után" az egyszerű és az összetett lencsék, a 
távcsövek és a prizma szerepeltek a tananyagban, kiegészítve a foto
metria alapelveivel.

Az elektromosságtanban a villámhárítók, a „dynamoelektromos gé
pek”, az elektromos világítás és a telegráf is szerepeltek, továbbá a te
kercs mágneses nyomatékának vizsgálata és az elektromágneses moto
rok. Sőt a telefon és a mikrofon is a tananyag része volt!

Az elektromágneses eszközök működésének jobb megértését szol
gálhatta az, hogy Sztoczek József 1885-től ezen felül egy további „Elekt

25 Az analytikai mechanika tárgykörei 1875/6-ban a következők voltak:
Geometriai mozgástan
A pillanatnyi forgástengely elmélete
A testek mozgásának összetétele és szétbontása
Központi mozgás
Mozgás ellenálló közegben
Mozgás megszabott pályán
A virtuális sebességek elve
D’Alambcrt elve
Az eleven erő elve
A tömegközéppont elve
A területek elve
Hamilton elve
A legkisebb kényszer elve
A változatlan sík törvénye
Forgás egy tengely körül
Forgás egy pont körül
A tehetetlenségi nyomaték elmélete

A KJMP az 1875/6. évre lO.o.

26 Kvassay Jenő: A  M űeg)'etem  1874 Bp.

27 KJMP az 1882/3 tanévre 13-15. o.

28 u.o. 13. o.

romosság és mágnesesség elektrotechnikusok számára" kurzust is tartott 
fiatal tanársegédével Wittman Ferenccel (1860-1932). Ez tulajdonkép
pen az általános mérnökök technikai fizika tanulmányainak második 
része volt. Itt az elektro- és magnetostatikán felül elektrodinamikával is 
foglalkoztak a potenciálelmélet alapján tárgyalva azt. Az elektromágne
ses indukció is szerepelt ennek a tárgynak az anyagában.

Wittman Ferencről, sajnos, csak nagyon keveset tudunk, pedig 
döntő szerepe volt annak a folyamatnak az elindításában, amely idővel 
elvezetett a villamosmérnök képzésig.

I860, január 19-én született. Tanulmányait a Műegyetemen végezte, 
de a bölcsészdoktori címét a budapesti Tudományegyetemen szerezte 
meg. 1878-ban, 18 éves korában lett tanársegéd Sztoczek József mellett. 
1892-től rendkívüli, majd 1895-től rendes tanár volt, a Technikai Fizika 
tanszék professzora.

Érdeklődése a fizika és a műszaki tudományok határterületére esett. 
Új típusú oszcilloszkópot konstruált, foglalkozott a rezgőkörök jelensé
geivel, matematikai leírásával, a váltóáram tulajdonságaival, a rádiózás 
technikájával az utóbbinak ő volt az első egyetemi előadója Magyaror
szágon. Az Akadémián levelező tagnak választották.29

A századforduló és az első világháború évei

1890-ben meghalt Sztoczek József, Szily Kálmán pedig nyugalomba 
vonult. Nehéz lehetett betölteni az űrt, amit ez a két ember hagyott maga 
után a Műegyetem fizikaoktatásában. Sztoczek kinevelte ugyan a saját 
utódját Wittman személyében, de ő még túl fiatal volt ahhoz (1890-ben 
mindössze 30 éves), hogy tanszékvezető legyen. 1892 t̂ől rendkívüli ta
nárként mégis ő vette át a technikai fizika oktatását, de a tanszék élére 
csak 1895-ben került. Szilynek nem volt olyan tanársegéde, aki az utód
lásnál szóba jöhetett volna. Az ő helyére végül is Réthy M5r(1848-1925) 
került, aki előzőleg a Műegyetem Geometriai tanszékén dolgozott.

Réthy Mór Nagykőrösön született, a budai és a bécsi műegyetemen 
tanult, majd az addigra Pestre került Műegyetemen rövid ideig tanárse
gédként dolgozott, mielőtt a körmöcbányai reáliskolába került tanítani. 
Később állami ösztöndíjjal Göttingenben és Heidelbergben tanult. Ez
után Kolozsvárott az Elméleti Fizika tanszék vezetője volt, onnan került 
át a Műegyetem Geometriai tanszékére. Tudományos munkásságában 
matematikai és fizikai tárgyú cikkek egyaránt szerepeltek. Matematikus
ként részt vett a Bolyai-hagyaték földolgozásában, a Bolyai-trigonomet- 
riát eredeti elgondolások alapján építette fel, messzemenően általáno
sítva a Bolyai-tételeket. Fizikai tárgyú cikkeiben foglalkozott az Os- 
wald-féle elvvel, az inkompresszibilis folyadéksugarak alakjára vonat
kozó számításaiban pedig már komplex függvénytani módszereket is 
alkalmazott. írt az optikai törés és visszaverődés jelenségeiről és a pola
rizált fényről is. Az Akadémia rendes tagja volt.30

Réthyvel és Wittmannal új tudóstípust jelent meg a Műegyetemen, a 
specialista. Ez nyilván nemcsak személyes tulajdonságaikból követke
zett. Ebben az időszakban -  a társadalmi háttér gyors változása folytán 
is -  átmenetileg felborult az a kényes egyensúly, ami a műegyetemi 
fizika két oldala -  a segédtudományi és az alaptudományi -  között 
fennállt. A századforduló éveiben ugyanis addig példátlan tempójú 
ipari növekedés indult meg Magyarországon. Ez igényelte a képzett 
szakembereket, de egyúttal a szükséges ismeretek körét is viharos se
bességgel tágította. A lépéstartás kényszerében a műszaki tudományok 
mintegy „magukra alakították” a fizikát a Műegyetemen. Az elsajátítan
dó ismeretek mennyiségének növekedésével szükségszerűen bekövet
kezett a tantárgyak, majd a tanszékek szétválása. A Technikai Fizika 
tanszékből 1893-ban kivált az Elektrotechnika tanszék, amelynek Ziper- 
nowsky Károly lett a vezetője. Az Analytikai Matematika és Mathemati- 
kai Fizika tanszék egy részéből 1895-ben Alkalmazott Szilárdságtan 
tanszék lett Czakó Rudolf vezetésével. A kísérleti fizikáról csak mint 
tárgyról, nem mint tanszékről vált le a chemiai fizika, tekintve, hogy 
Schuller Alajos személye összekötötte őket.

A műszaki tárgyak kiválása ellenére ebben az időszakban a fizika 
tárgyak is erősen technikai jellegűek voltak a Műegyetemen. Természe
tesen az alapvető összefüggéseket is igyekeztek megtanítani, de a 
hangsúly a műszaki alkalmazásokon volt.

A mechanika31 tantárgy tematikájában a rövid -  klasszikus fizikát 
tartalmazó -  bevezetés után a „csavarerő, mint erőrendszer eredője, a

29 A Műegyetem története 1782-1967 szer. H éberger K ároly  Bp. 1979 11. kötet 410. o.

30 Magyarok a természettudomány és a technika történetében Bp. 1992. BME; MMÉV; MTA; 
MESZ; MVSZ; OM1KK a továbbiakban MTIT437, o.

31 KJMP 1899/1900 tanévre 17-18. o.
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kötélpolygon”, „az erők egyensúlya érintkező és csuklósán összekötött 
merev testeken" jellegű témák sorakoznak. A statikán felül azért a hid
rodinamikával is foglalkoztak a hallgatók.

A fizika segédtudományi jellegének megfelelően megpróbálták az 
egyes szakosztályok fizikaoktatását különválasztani. Ezért a tanszéki 
szerkezet érintetlenül hagyása mellett a kísérleti és a technikai fizikát 
egyetlen tantárggyá vonták össze, kísérleti és technikai fizika  néven.32 
Ezt az általános mérnököknek és a vegyészeknek Schuller Alajos, az 
építész- és a gépészmérnököknek Wittman Ferenc tanította.

Schuller előadásairól fennmaradt egy kéziratos jegyzet 1897-ből.
A mechanika részben a klasszikus témákon túl szerepel a Foucault- 

kísérlet. A hangtan részletesen tárgyalta a rezgések leírását és összetéte
lét. A hőtanban a gáztörvények között megjelenik a Van der Waals-féle 
egyenlet is, valamint a fajhőkre vonatkozó törvények. De fénytanból 
éppúgy, mint elektromosságtanból és mágnességtanból részletes eliga
zítást kaptak a hallgatók, beleértve az alapvető mennyiségeket és kísér
leteket.

Wittman tananyaga némileg eltért Schullerétől. A hőtanon belül 
sokkal nagyobb figyelmet szentelt a fűtéssel kapcsolatos részletekre, 
az elektromágnesesség-tanon belül a mágneses indukciónak. Az ő tan
anyagában már a telefon, a mikrofon, és a transformátorok is szere
peltek.

A szaporodó alkalmazásokkal egyre fontosabbá vált a fizikai alapo
zás. Wittman 1892-től külön tantárgyban tanította az elektrotechnika 
fizikai alapelveit.33

A vegyészhallgatóknak Schuller chemiai fizikát tanított, gyakorla
tokkal együtt heti 14-18 órában! Az 1912-ben kiadott Chemiai fizika 
tankönyv tanúsága szerint a tárgy főként méréseket tartalmazott.33

A tananyag négy részből állt, általános fizikából, optikából, hőtan
ból és elektromosságtanból. Az általános részben tömeg- és sűrűségmé
réssel foglalkoztak, a hőtani részben a hőmérőkkel, molekulatömeg 
meghatározással, fagyáspontcsökkenéssel illetve forráspont emelkedés
sel, caloriméterekkel, fajhők és olvadási hők mérésével. Az optikában 
rezgésekkel és hullámokkal, valamint a lencsék képalkotásával, a táv
csövekkel, a fénypolarizációval. Az elektromosságtanban ellenállás-, 
feszültség- és áramerősség méréssel.

1901-től lehetőség nyílt a Műegyetemen a technikai doktorátus meg
szerzésére. Az építészeknél melléktárgyként szerepelt a technikai fiz i
ka, a gépészeknél főtárgyként az elektrotechnika, melléktárgyként a 
kísérleti és technikai fizika  és a mechanika. Az általános mérnököknél 
úgyszintén az utóbbi kettő szerepelt melléktárgyként, a vegyészeknél a 
chemiai fizika és a kísérleti és technikai fizika.

A századfordulóra a Műegyetem kinőtte viszonylag új pesti épületét. 
Ezért 1898-ban építési telkeket vásároltak a Duna jobb partján. A hiva
talos felavatás csak 1910. május 25-én történt meg, de a Budafoki úti 
fizikai épület már 1906-ra elkészült, Czigler Győző tervei szerint.

1912-ben új fizika tanszéket hoztak létre a Műegyetemen, az Elmé
leti Fizikát. Ennek kettős oka volt. Egyrészt szükség volt a fizika alaptu
dományi jellegének megerősítésére, másrészt ezzel egy olyan embert 
nyertek meg Zemplén Győző (1879-1916) személyében a Műegyetem 
számára, akinek a kivételes képességei mindenki előtt nyilvánvalóak 
voltak.

Zemplén Győző 1879-ben született Nagykanizsán, Fiúméban járt 
középiskolába, majd az Eötvös Kollégiumba került. Eötvös Loránd ta
nítványa, majd az egyetem elvégzése után tanársegéde volt. Bölcsész- 
doktorrá avatása után előbb Göttingenbe, azután Párizsba ment tanul
mányútra. 1905-től a budapesti Tudományegyetemen, 1907-től a Mű
egyetemen lett magántanár, „a mechanika, a termodinamika, az elektro
dinamika elméletéből”. 1910-ben, 31 éves korában az Akadémia levele
ző tagjává választották.

1912-ben meghívást kapott a Műegyetemre. Az újonnan létesített 
Elméleti fizika tanszék betöltésénél más szóba sem került. „A tanszék 
betöltésére nézve pedig végigtekintién a férfiakon, kik az elméleti fiz i
kával eredményesen foglalkoztak, csak egyet ismerünk, a ki egyúttal a 
kísérleti és technikai fizika tanításához szükséges kísérleti jártassággal 
is rendelkezik, és ez Zemplén Győző... a ki irodalmi munkásság, vala
mint tanári elhivatottság dolgában is kiemelkedő alakja a mi tudomá
nyos életünknek. ”35

32 Az 1898-as tanterv-rcí'onn kapcsán lásd u.o. 19-21. o.
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34 Chemiai physica Schuller Alajos és Strauss Armin előadásai és gyakorlatai alapján jegyzetel
te Gömöi László Bp. 1912

53 Rélhy Mór, Schuller Alajos, Wittman Ferenc beadványa az elméleti fizika tanszék betöltése 
tárgyában, 1911 december. A BME levéltárában megtalálható az eredetije

Budapesti egyetemen Zemplén adott először elő statisztikus mecha
nikát, ő vezette be az oktatásba a Maxwell-féle elektrodinamikát (Eöt
vös Loránd és Fröhlich Izidor a töltések között távolba ható sebesség
függő erőtörvények koncepcióját használta).

A hazai fizikusok az ő könyveiből és a Mathematikai és Physikai 
Társulatban tartott előadásaiból ismerték meg az elektromágneses tér 
fogalmát, valamint a radioaktivitást (Mme Curie erről szóló könyvét is ő 
fordította magyarra).

1914-ben a Mathematikai és Physikai társulat titkárának és a Mathe
matikai és Physikai lapok szerkesztőjének választották. Nagy lelkese
déssel végzett munkáját az első világháború szakította félbe. Zemplén 
bevonult, és 1916-ban elesett az olaszországi harctéren. Mindössze 37 
éves volt.

Tudományos munkáját34 már egyetemi hallgató korában megkezdte. 
Tizenkilenc éves volt, amikor a „Gázok belső súrlódása" című munkáját 
a Tudományegyetem Pasquich-díjjal jutalmazta. Dolgozatában új mód
szert javasolt a gázok belső súrlódásának mérésére. A pályamunka 
alapján megbízást kapott a mérés elvégzésére. Azt a dolgozatát, amely
ben az elvégzett mérésekről számot adott, Than Károly-díjjal jutalmaz
ták. Már egyetemi hallgató korában több cikke jelent meg a Mathemati
kai és Physikai Lapokban, majd a kinetikus gázelméletről folytatott vita 
kapcsán az Annalen der Physikben. Göttingeni tanulmányútja során 
fordult figyelme a folyadékok és gázok dinamikája, ezen belül is a 
„nem folytonos mozgások” más szóval a lökéshullámok felé. Ezen a 
területen a termodinamika II. főtételének alkalmazásával helyezte új 
megvilágításba a korábbi eredményeket. A róla elnevezett tétel ki
mondja: a hidrodinamikai lökéshullámok csak kompressziós hullámok 
lehetnek, Olyan egységes variációs elvet dolgozott ki, amelyből a foly
tonos áramlások hidrodinamikai mozgásegyenletei éppúgy levezethe
tőek voltak, mint a szakadási felületek (lökéshullámok) kinematikai 
feltételei. Erről szóló összefoglaló értekezése először az „Encyklopádie 
der Mathematischen Wissenschaften”-ban, majd a „Comptes Rendus”- 
ben is megjelent.

Zemplén magántanárként a „ Váltakozó elektromos áramok távolba 
vezetésének elméletéről", továbbá a „ Thermodinamikáról”s „Az elektro
mágneses hullámok elméletéről tekintettel a drótnélküli telegráfiára" 
tartott előadásokat, Rendes tanárként kísérleti és technikai fizikát adott 
elő mérnökök számára, emellett „Hidrodinamikáról", „Potenciálelmé
letről”, „Az elektromosság és mágnesesség elméletéről" a „Hőelméletről’’, 
„Az analitikai mechanika alapelveiről” és a „Kinetikus gázelmélet
ről”36 37 tartott előadásokat.

Az általa oktatott tárgyak részletes tematikája már oly kevéssé tér el 
a hasonló nevű tárgyak mai témaköreitől, hogy ezek tartalmát nem ér
demes külön ismertetnem.

Az első világháború kitörése után az oktatás szabályos mederben 
folyt tovább a Műegyetemen is, annyi eltéréssel, hogy a szabadságos 
katonáknak rövidített pótféléveket iktattak be. A hallgatók létszáma 
még így is csökkent ezekben az években. Sokan maradtak holtan a kü
lönféle harctereken, főleg diákok, de tanársegédek is, sőt a professzo
rok közül a fizikus Zemplén Győző.

1916-ban Zemplén halálával egyidőben megszűnt az Elméleti Fizika 
tanszék a Műegyetemen. Ugyanekkor Schuller Alajos is nyugalomba 
vonult. A Kísérleti fizika tanszékvezetője rövid időre Tangl Károly 
(1869-1940) lett.

Tangl Károly Budapesten született jómódú, polgári családból. Gon
dos nevelésben részesült, nyelveket és zenét tanult, s ez mindvégig 
fontos része maradt életének. Eötvös Loránd tanítványa, majd tanárse
géde lett. Miután 1895-ben megszerezte doktorátusát, előbb Berlinbe, 
majd Párizsba ment tanulmányútra. 1903-ban meghívták a kolozsvári 
Ferenc József Tudományegyetemre nyilvános rendes tanárnak. Itt 14 
esztendőt töltött, azután került át -  1917-ben -  a Műegyetemre. 1921- 
ben, Eötvös Loránd halála után ő vette át a Pázmány Péter Tudomány- 
egyetem Kísérleti fizika tanszékét, s azt haláláig vezette. Tanárként is, 
kutatóként is meghatározó személyisége volt a két világháború közötti 
magyar fizikának. Az ő tanítványa volt a többi között Ortvay Rudolf, 
Pogány Béla és Gyulai Zoltán. A Magyar Tudományos Akadémia tagja 
volt, s elnöke III. osztályának.

Tudományos munkásságára döntő hatással volt Eötvös Loránd, és 
az általa képviselt úgynevezett fenomenologikus irányzat.38 * Első fizikai

36 Tudományos munkásságát részletesen és alaposan tárgyalja ABONYI Iván a M ű sza k i Nagy- 
jó in k  IV. kötetében 309-319-

37 KJMP 1912/3 31-34. o .; 1914/5 41-^3- o.: 1915/6 41-44. o.

38 Tudományos munkásságát részletesen elemzi O rtvay Rudolf: Tangl Károly -  Math. Phys.
L. 1940 2-12
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tárgyú dolgozata -  sőt az utolsó is -  ingával, igaz horizontális csavarási 
ingával végzett vizsgálatain alapult. Érdeklődése idővel a dielektromos 
állandó felé fordult, amelynek összefüggése a törésmutatóval az elekt
romágneses elméletből következett. A dielektromos állandónak a hő
mérséklettől való függését vizsgálta különböző anyagoknál. Mérési 
eredményeit csak a későbbiekben tudta értelmezni Debye, aki kimutat
ta: hogy a hőmérséklettől való függés szempontjából döntő, hogy van-e 
a molekuláknak dipólusmomentuma. Ortvay idézett cikkében így ír 
ezekről a kutatásokról „ Tanglnak a dielektromos állandóra vonatkozó 
mintaszerű vizsgálatai tudományos működésének kiemelkedő részét 
képezik, melyek neki általános elismerést szereztek."

Ezekben az években Tangl kísérleti fizikát és chemiai fizikát taní
tott az általános mérnök- és vegyészhallgatóknak, Wittman fizika I. 
részt és fizika II. részt a gépészmérnök hallgatóknak, és technikai fiz i
kát az építész hallgatóknak.39

A Tangl által oktatott kísérleti fizika bevezető kurzus volt az első
éves vegyészek és az általános mérnökök számára, mely a mechanika, 
az optika és a hőtan alapvető tételeit tartalmazta. A másodéves vegyé
szeknek tartott chemiai fizika tanterve sokat modernizálódott Schuller 
Alajoséhoz képest. Az optikában megjelent a spektrálanalízis, az inter
ferencia és a diffrakció. Az elektromosságtanban az elektromos kapaci
tás, az önindukciós tényező és az impedancia mérése. A hőtanban az 
alaptételek. A gázok folyósítása, a chemiai gázreakciók. Mint látjuk, ez 
a tantárgy nem fizikai kémia, hanem valóban fizika volt (igaz, a ve
gyészmérnökképzés igényeihez némileg hozzáigazítva).

A Wittman által a gépészeknek oktatott fizika I. része rövid áttekin
tést nyújtott a mechanikából és a hőtanból. Részletesen csak a rezgé
sekkel foglalkozott, ezek összetételével, modulációjával, valamint alkal
mazásával az optikában és a hangtanban. A II. rész az elektrotechniká
hoz szükséges tudományos alapot biztosította. Az alapvető mennyisé
gek, mértékegységek és eszközök ismertetésén túl, itt szerepel először 
Wittmannál az elektromágneses sugárzás terjedésének Maxwell-elméle- 
te. (Zemplén Győző a maga óráin már korábban is tárgyalta ezeket.) Az 
építészek által hallgatott technikai fizika csak névleg volt fizika, valójá
ban egy szaktárgy, amely szellőzéssel, levegőjutalékkal, fűtési berende
zésekkel és más hasonlókkal foglalkozott.

Az első valódi -  nem hallgatói jegyzetelésen alapuló, hanem a tanár 
által készre megírt -  fizika tankönyvek a Műegyetemen Tangl nevéhez 
fűződnek. 1919-ben jelent meg a Kísérleti fizika, 1920-ban a Bevezetés 
a fizikába.

Tangl Károly mellett ezekben az években (1916-1920) Lánczos Kor
nél (1893-1974) dolgozott tanársegédként, aki itt készítette el doktori 
disszertációját a Maxwell-féle éterelmélet függvénytani vonatkozásairól, 
bár végül is Szegeden Ortvay Rudolfnál doktorált. Dolgozatát Laue, 
Planck és Sommerfeld mellett magának Einstein nek is elküldte s az 
igen elismerően nyilatkozott róla. Lánczos a későbbiekben német, ame
rikai és ír egyetemeken dolgozott, és egy időben Einstein egyik közeli 
munkatársa lett, a kvantummechanika, a relativitáselmélet, a térelméle
tek, s a matematikai approximációs módszerek világhírű szakértője.®

A két világháború közötti időszak

A Monarchia megszűnésével önálló Magyarország jött létre, de addi
gi területének mindössze egyharmadán. A rendkívül nehéz gazdasági 
körülmények közt a Műegyetem fejlesztésére is nagyon kevés pénz 
jutott. 1934-ig mindössze négy új tanszéket hoztak létre, s a meglévők 
felszereltsége is alig javult.

A tanulmányi időt 9 félévre emelték.
A korszakban két fontos szervezeti változás történt még az egyete

men belül. 1929-ben megindult a villamosmérnök képzés, igaz, akkor 
még nem önálló karként, csupán a gépészkar részeként. A gépészkari 
képzés az 5. félévtől kezdve három ágazatra oszlott: gépszerkezetire, 
elektrogépészetire, mezőgazdasági gépészetire.

A másik változás sokkal nagyobb horderejű volt, s nemcsak egyet
len kart érintett, sőt nem is csak egyetlen egyetemet. Az 1934. évi X. 
törvénycikk értelmében a Műegyetemből, a soproni Bánya- és Erdő
mérnöki Főiskolából, az Állatorvosi Egyetemből, a Tudományegyetem 
Közgazdaságtudományi karából mammutegyetemet hoztak létre, Jó
zsef Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem néven. Ennek öt 
kara volt:

»  KJMP az 1917/8 a n  évre 42-44 . o ..

40 Életrajzáról bővebbet a MTTT-ből, 313. o.; Marx György: lánczos Kornél (1893-1974) -  
Fiz. Szle. 1993/3 81-87. o.

-  mérnöki és építészmérnöki,
-  gépész- és vegyészmérnöki,
-  bánya-, kohó- és erdőmérnöki,
-  mezőgazdasági és állatorvosi,
-  közgazdaságtudományi.

A szervezeti változásokkal párhuzamosan azonban az állami dotáció 
összege nem növekedett. A műegyetemi fizika nem kapott ennek révén 
sem új épületeket, sem új tanszékeket, így ezek a változások lényegé
ben az ott folyó munkát nem érintették.

Tangl 1921-ben átment tanítani a Pázmány Péter Tudományegye
temre. Ezzel párhuzamosan a Műegyetemen a Kísérleti Fizikától függet
len Chemiai Fizika tanszéket hoztak létre. A Kísérleti Fizika tanszékre 
Pogány Béla (1887-1943) került, a Chemiai Fizika professzora Strauss 
Ármin (1866-1939) lett. A RéthyMór nyugdíjba menetelével megürese
dett Mechanika tanszéket Réthy tanársegédével, ifj. Szily Kálmánod 
(1875-1945) töltötték be. A Technikai fizika tanszéket továbbra is Witt
man Ferenc vezette, egészen haláláig, 1931-ig.

A műegyetemi fizika tanszéki szerkezete ebben az időben már nem 
felelt meg a tantárgyi szerkezetnek. A különböző tanszékek gyakran 
azonos nevű (és nagyjából azonos tartalmú) tárgyakat oktattak, csak 
éppen másoknak. Pogány Béla az általános mérnököket, Szily az általá
nos mérnököket és az építészeket, Strauss a vegyészeket, Wittman a 
gépészeket és az építészeket tanította fizikára.

Ifj. Szily Kálmán id. Szily Kálmán fia volt. A Mintagimnáziumba járt, 
majd párhuzamosan végezte a Műegyetemet és a Tudományegyetem 
matematika és fizika szakát. A párizsi Serbonne-on és a zürichi Poly- 
technikumon tanult tovább, az utóbbi helyen laboratóriumi munkára 
is módja nyílt. 23 éves korában tért vissza apja korábbi tanszékére, 
Réthy Mór mellé tanársegédnek. 1918-ban Réthy nyugdíjba ment, ak
kor Szily címzetes rendkívüli tanárként átvette a Mechanika tanszéket. 
Ugyanebben az évben az Akadémiának is levelező tagja lett. Kevés 
cikke jelent meg, azok is főleg a zürichi Polytechnikumban végzett 
rugalmasságvizsgálatokon alapultak. A háború után már nem is igen 
végzett tudományos munkát, viszont nagy lelkesedéssel vetette be 
magát az oktatásba. Több tankönyvet írt.-11 Kétszer választották meg 
dékánná, háromszor rektorrá. 1933-ban államtitkárrá nevezték ki, de 
mindvégig fenntartotta magának a tanszékre való visszatérés jogát, és 
1944-ben élt is ezzel. Államtitkárként számos kitüntetést kapott, köz
tük a Corvin-koszorút, és a német Sasrend nagykeresztjét is. A háború 
utolsó hónapjaiban résztvett a Műegyetem kitelepítésében, majd Né
metországban eltűnt. Fia, Szily József, aki szintén műegyetemi tanár 
volt, a hallgatókat kísérve, az őket szállító vonaton halt meg egy bom
batámadásnál.

Mechanikát az általános mérnök-, az építész- és a gépészmérnök 
hallgatók tanultak.41 42 A mérnököket és az építészeket ifj. Szily Kálmán 
tanította. Az első év tananyagában a merev testek statikája mellett a 
szilárdságtan is szerepelt, a második „folyamban” (ahogy akkor mond
ták) a rugalmas szilárd testek statikája mellett az anyagi pont és a merev 
test kinematikája és kinetikája, valamint hidrostatika, hidrodinamika és 
hidraulika volt a tananyag. A gépészhallgatókat Bresztovszky Béla gé
pészmérnök oktatta. Az ő tananyaga annyiban tért el Szilyétől, hogy 
hiányzott belőle a hidrostatika és a hidrodinamika.

A Chemiai Fizika tanszék csak 1918-ban alakult meg43, de chemiai 
fizikát már a múlt század nyolcvanas éveitől tanítottak a Műegyetemen. 
A Schuller mellett dolgozó Strauss Ármin -  akiből a harmincas években 
Strauss Hermann lett -  ebben a kezdetektől részt vett.

Strauss Ármin 1866-ban született Karánsebesen. A budapesti Tudo
mányegyetemen fizikát tanult. 1899-ben került a Műegyetem Kísérleti 
Fizika tanszékére mint „beosztott középiskolai tanár”. 1896-ban Szege
den, a jubileumi emlékünnepségeken előadást tartott a röntgensugarak
ról. 1818-ban nevezték ki ny. rendkívüli tanárrá, 1926-ban ny. rendes 
tanárrá. 1921-től nyugdíjba meneteléig, 1936-ig vezette a tanszéket.

Strauss nemcsak chemiai fizikát, hanem kísérleti fizikát is tanított a 
vegyészeknek. Amennyire ez utólag megítélhető az általa oktatott kísér
leti fizika tananyaga még Schulleréhez képest is visszalépést jelentett, 
nemhogy Tangléhoz képest. Ugyanez elmondható az általa oktatott 
chemiai fizikára is.

41 ifj. Szily Kálmán: Mechanika 1., 2. folyam 1918 Műegyetemi előadások az 1918. évben a 
katonáknak rendezett pótfélévekben. Mechanika műegyetemi hallgatók számára 1920. 1. 
kötet: Merev testek statikája, 2. kötet: Dinamika, 3. kötet: Szilárdságtan. Átdolgozott 2. kiadás 
1923. Műszaki mechanika 1933

42 KJMP az 1920/21 évre 28-29. o.

45 A kémiai fizika tanszék történetéről lásd bővebbet: Varsányi György: F iz ik a i K ém ia  T a n 
szé k  -  A BME Vegyészmérnöki Karának Centenáriumi Évkönyve a BMF. Vegyészmérnöki Kará
nak kiadványa Budapest 1972 161-167 o.
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A Strauss nyugdíjba menetelével megüresedett tanszéket két év 
múltán Náray-Szabó Istvánnal (1899-1972) töltötték be.

Náray-Szabó István 1899-ben született Szombathelyen. 1917-1922 
között a Műegyetem hallgatója volt. 1923-ban az Elektrokémia tanszék
re nevezték ki tanársegédnek. 1926-ban műszaki doktorátust szerzett, 
majd állami ösztöndíjjal a berlini Collegium Hungáriáimba került. 
1928-1930 között — szintén állami ösztöndíjjal a manchesteri egyetem 
fizikai intézetében dolgozott a Nobel-díjas W.L. őragg mellett. A szálká
tok szerkezetére vonatkozó kutatásokban vett részt. 1930-ban Szegedre 
került, s a következő évben az ottani Eötvös-kollégium igazgatója lett. 
Innen került át a Műegyetemre, ahol 1938-ban ny. rendkívüli, 1939-ben 
ny. rendes tanári kinevezést kapott. 1945-ben levelező taggá választotta 
az Akadémia. 1947-ig maradt a tanszék élén, akkor politikai okból tá
voznia kellett. A későbbiekben kémikusként folytatta anyagszerkezeti 
kutatásait.

Náray-Szabó munkássága is jól mutatja azt a hangsúlyeltolódást, 
amely a chemiai fizikában a két világháború között végbement a Mű
egyetemen. A „chemiai fizika” kezdetben fizika  volt vegyészek számá
ra, később fokozatosan önálló szakkávált két tudomány határterületén.

Náray az elsőéves vegyészeknek kísérleti fizikát, a másodéves ve
gyészeknek kémiai fizikát oktatott.44 45 *

A kísérleti fizika tananyagában a klasszikus mechanika, az elektro
mosságtan és az optika mellett a röntgen- és a katódsugarak, a fényse
besség mérése, a hősugárzás törvényei, Planck kvantumelmélete és az 
atom- és molekulaszerkezet alapjai is szerepeltek. A kémiai fizika a mai 
értelemben vett fizikai kémia volt már, a termodinamika, reakciókineti
ka, híg oldatok törvényei, ozmotikus jelenségek leírása és ehhez hason
lók tárgyalásával.

A Kísérleti Fizika tanszék fontos műhelyévé vált nemcsak a műegye
temi, de az egész magyar fizikának. Pogány Béla és tanítványa Sebmid 
Rezső(1904-1943) itt olyan spektroszkópai kutatásokat indított el, ame
lyek létrehozták a hazai molekulaspektroszkópiai iskolát.

Pogány Béla Budapesten született 1887-ben. Eötvös Loránd tanítvá
nya volt, majd a budapesti Tudományegyetem elvégzése után két évig 
(1908-1910) közvetlen munkatársa. Ezután Göttingenbe ment, s ott 
1911-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Egyetemi katedrát először 
a kolozsvári Ferencz József Tudományegyetemen kapott, ott lett 1918- 
ban ny. rendkívüli tanár. Ugyanebben az évben az Akadémia levelező 
taggá választotta. A Szegedre áttelepült egyetemen már ny. rendes ta
nárként dolgozott, azonban rendkívül mostoha körülmények között, 
krajcáros gondokkal, az oktatásban egyetlen munkatárssal. (Ez Gyulai 
Zoltán volt, aki szintén a Műegyetemen tanított.) Pogányt 1923-ban 
nevezték ki a Műegyetemre. Kezdetben a Kísérleti Fizika tanszék pro
fesszora volt, majd Wittman halála után a Technikai Fizika tanszéket 
vezette, egészen haláláig. Az Akadémián 1931-ben választották meg 
rendes taggá.

Tanítványai szerint sokoldalú és szigorú tanár volt. A tudományos 
kutatás mellett a mindennapi élet gyakorlatias szempontjait is szem
mel tartotta. Szarkasztikus humor jellemezte. A szigorúan zárt labora
tórium kulcsát átvevő hallgatókkal a következő szövegű papírt íratta 
alá: „Tudomásul veszem, hogy életveszélyes kísérleti berendezésekkel 
dolgozunk, tragikus kimúlásom esetén elbantoltatásomról magam 
gondoskodom

Nagyszerű könyveket írt, köztük egyetemi tankönyveket, kéziköny
veket, ismeretterjesztő'15 és tudománytörténeti'16 műveket.

1943-ban halt meg, néhány hónappal tanítványa, Schmid Rezső 
után.

Tudományos munkásságának kezdetén a fémrácsok által elhajlított 
fény polárosságát, majd az igen vékony fémrétegek elektromos és opti
kai sajátosságait vizsgálta. 1925-26-ban az Akadémia és a jénai Zeiss- 
gyár fölkérésére megismételte a Harres-Sagnac-kísérletet, '7 amelynek a 
relativitáselmélet bizonyítása miatt nagy jelentősége volt, de a szüksé
ges pontossággal addig még senki sem tudta végrehajtani. Pogány két 
esztendeig dolgozott ezen a kísérleten, s a sikeres mérésekkel megala
pozta hírnevét. Érdeklődése ezután a molekula-, majd az atomspekt
roszkópia felé fordult. A spektroszkópiai laboratóriumot Schmid Rezső
vel rendezte be, aki előbb tanítványa volt, majd adjunktusa. Pogány az

44 A in. kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi ügyelem tájékoztatója az 1943/44 
tanévre, 43. o. Az Egyetem saját kiadása és tulajdona.

45 Bevezetés a fizikai optikába 1921 Bp. Németh. Az elektromágneses tér Bp. Atheneum 1927. 
Fizika a Magyar királyi Honvéd Ludovika Akadémia számára Bp. Pallas 1933. Fizika gépész- 
mérnök hallgatók számára 1933,1939, 194.3. A relativitás elmélet kísérleti alapjairól Bp. 1926.

40 A MTA hatása a fizikai tudományok fejlődésére az utolsó száz év alatt MTA 1926
47 Über die Wieiderholung des Harres-Sagnac-schen Versuches Leipzig Barth 1926 /Annalen
der Physik 4. F. 80. Bd. 11. No.

akadémiai székfoglalóját is e témakörben tartotta, a krypton-I színképé
nek Zeeman-felbontásáról. Utolsó éveiben főleg az akusztikai és a geo
fizikai problémákkal foglalkozott. Olyan új, kondenzátoros mikrofono
kat készített, amelyek segítségével földalatti geológiai alakulatokat le
hetett földeríteni.

Schmid Rezső 1904-ben született Mohácson. Vegyészmérnöki okle
velét 1926-ban szerezte a Műegyetemen, majd Pogány mellé került ta
nársegédnek. Első közös spektroszkópiai közleményük 1928-ban jelent 
meg.48 1931-ben egyéves tanulmányi ösztöndíjjal Chicagóba ment, s ott 
a későbbi Nobel-díjas Mullikan professzor molekulaspektroszkópiai 
központjában dolgozott. Hazatérése után a Műegyetem alapítványi se
gítséggel egy 6,5 m átmérőjű, 1,2 Ä fölbontású Rowland-rácsot vásárolt, 
így lehetővé vált, hogy komoly spektroszkópiai munka induljon meg az 
intézményben.49

Vajda Pál így ír erről idézett cikkében:
„Sebmid kimagasló tehetsége és varázsos egyénisége csakhamar 

vonzani kezdte a fiatal kutatókat. így nemsokára egész kutatói gárda 
vette körül, ami kettős előnnyel járt. Egyfelől ezek a fiatalemberek lehe
tőséget kaptak egy korszerű kutatócentrumba való bekapcsolódásra, és 
Schmid és munkatársai irányítása alatt általában két év alatt megír
hatták doktori értekezésüket, másrészt... a segítség ellenértékeként... 
elvégezték a még nem nagy szakértelmet követelő munkát,... megoldva 
az akkor nem kis problémát jelentő segéderőhiány kérdését."

Schmid első jelentősebb tanítványa Gém Lóránd (1910-1945) pro
fesszorának szinte állandó szerzőtársává vált. Doktori disszertáció
jában Gerő egy olyan empirikus eljárást mutatott be, amellyel a rotá
ciós színképekben mutatkozó perturbációkat lehetett elemezni. Az 
iskola egyik legjelentősebb elméleti munkatársa Budó Ágoston (1914- 
1969) volt. Budó már egyetemi hallgató korában megírta doktori érte
kezését, s ebben egy olyan új triplett-formulát közölt, amelynek meg
oldásával előzőleg hiába kísérleteztek. Ezt mindmáig számtalanszor 
idézik. A Schmid-iskola ma is élő, nemzetközileg elismert elméleti 
kutató tagja Kovács István (1913-) 1937-ben írt doktori értekezésében 
a kvantummechanika segítségével megadta a perturbációk felfedezé
sére szolgáló Gerő-eljárás elméleti alapjait és ki is terjesztette annak 
érvényességi körét.

A tanszéken dolgozott többek között Bródy Éva is -  akit apjával, a 
neves elméleti fizikussal, Bródy Imrével együtt hurcoltak el 1944-ben -  
valamint M. Zemplén Jolán (Zemplén Győző lánya), a későbbi tudo
mánytörténész.

Pogány Béla50 kísérleti fizikát tanított, kezdetben I., majd II. éves 
mérnökhallgatóknak, és fizikát II. éves gépészhallgatóknak. A III. és IV. 
éves gépészhallgatóknak Fizikai mérések címmel laboratóriumi gyakor
latot tartott, a doktori fokozatra készülőknek pedig Bevezetést az önálló 
tudományos kutatásba a fizikai intézet laboratóriumában. (Az ebben 
résztvevőktől megkövetelte a német, francia, angol nyelv alapfokú is
meretét is.) Nem kötelező tantárgyként lehetett nála hallgatni Elektron- 
elméletet is.

A kísérleti fizika bevezető tantárgy volt: a mechanika, a hangtan, a 
fénytan, a hőtan, az elektromosság és a mágnesesség alapjait tárgyalták 
benne. A fizikának a tárgyköre is szélesebb volt valamivel a kísérleti 
fizikánál -  szerepelt például benne a spektroszkópia és a röntgenspekt
roszkópia is -, és a többi témát is alaposabban tárgyalták.

1938-ban a Műegyetem új fizikatanszéket kapott, az addig nem léte
ző Atomfizikát, nem a minisztérium hanem az Egyesült Izzólámpa és 
Villamossági Rt. jóvoltából. Az ötlet Bay Zoltántól (1900-1993) szárma
zott, aki ebben az időben az „Izzó” laboratóriumának vezetője volt. Bay 
így írt erről a tanszék felállításáról szóló tervezetében:51

„Az Egyesült Izzólámpa és Villamossági R T. vezetősége közvetlen, 
és az évek hosszú során tett tapasztalatok által győződött meg arról, 
hogy a korszerű világítási és elektromos ipar a tudomány állandó tá
mogatására szorul. A világítástechnika újabb fejlődése nem választha
tó el a fizika legújabb eredményeitől, melyek az atomok szerkezetéről, 
a spektrumok gerjesztéséről, az elektronok fizikájáról adnak számot. A 
magas frekvenciájú elektromos rezgések tana arra a fejlődési fokra 
jutottéi, hogy a z elektronok tömege, repülési ideje, ütközési processzu-

“  Pogány-Schmid: Über den Einfluss des Magnetfeldes auf die Bandenlinien der dritten 
positiven Sticktoffgruppe Berlin Springer 1928 (Zeitschrift für Physik 4V. Bd. 5-4). Über die 
Intensität der NO-Banden Berlin Springer 1929 (Zeitschrift für physik 54 Bd. 11-12)

49 A molekulaspektroszkópiai iskoláról bővebbel lásd: Vajda PÁL: Molekulaspektroszkópiai 
iskola -  Fiz. Szle. 1976/6 225-234; Kovács István: Áttekintés a magyarországi molekulaspekt
roszkópiai kutatások történetéről -  Fiz. Szle. 1991 17-20

90 KJMP 1924/5 35. o .; 1930/31 44. o .: 1931/2 44-46. o .; 1932/3 45. o.

51 MOLZ. 602 7. tétel l .c s .
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sai, szekunder elektronok kiváltása közvetlenül befolyik a jelenségek 
értelmezésébe, a mérnöknek ma már ily adatokkal kell számolnia a 
tervezéseinél... Mindezeket mérlegelve az Egyesült Izzólámpa és Villa
mossági R.T. vezetősége a magyar kultúréletnek szolgálatot vél tenni 
azáltal, hogy a magyar államnak mai nehéz anyagi helyzetében segít
ségére jön egy műegyetemi tanszék felállításával, melynek rendeltetése 
az atomfizika művelése és tanítása..."

Az új tanszék professzora Bay Zoltán lett.
Bay Zoltán 1900. július 24-én született Gyulaváriban, református 

lelkészcsaládból.52 A debreceni Református Kollégiumban tanult, majd 
a budapesti Tudományegyetem matematika-fizika szakára iratkozott be 
és az Eötvös Kollégium tagja lett. Ifjúkori példaképének, Eötvös Lo- 
rándnak a neve még szerepelt indexében, de már nem hallgathatta, an
nak 1919-ben bekövetkezett halála miatt. Az Elméleti Fizikai Intézetben 
tanársegéd lett, doktori értekezését 1926-ban „Magnetooptikai jelensé
gek molekuláris elmélete diszpergáló közegekben” címmel védte meg. 
Ezután ösztöndíjjal Berlinbe ment, s ott négy esztendőt töltött a Collegi
um Hungaricumban. 1930-ban Szegedre nevezték ki az Elméleti Fizika 
tanszék professzorának. Itt kezdődött hosszantartó barátságuk Szent- 
Györgyi Albertiéi. 1936-ban elfogadta az Egyesült Izzó kutatólaboratóri
umába szóló meghívást. Ebben a laboratóriumban, melyhez fogható 
nemigen akadt akkor Magyarországon, Bródy Imre, Setényi Pál és 
Winter Ernő színvonalú fizikusok dolgoztak. 1938-ban Aschner Lipót, a 
cég vezérigazgatója fölajánlotta Baynak, hogy létesítsenek Rádiótechni
kai tanszéket a Műegyetemen. Baynak sikerült rábeszélnie, hogy in
kább Atomfizikai tanszéket hozzanak létre elsőként az országban. 10 
éven át oktatta az atomfizikát és az atommagfizikát. Ezek nem voltak 
kötelező tantárgyak, mégis sokan hallgatták, nemcsak a Műegyetemről, 
hanem a Tudományegyetemről is.

A háború éveiben a hadsereg anyagi támogatásával Bay és munka
társai önálló fejlesztésű radart hoztak létre s azt 1944-ben üzembe is 
helyezték a János-hegyen. A hadügyminisztérium támogatása több zsi
dó fizikus megmentését is lehetővé tette Bay számára. Az Egyesült Izzó 
igazgatójaként is arra törekedett, hogy mentse, ami még menthető. 
Sokan vallották az Egyesült Izzó munkatársai közül, hogy neki köszön
hetik az életüket. 1945-ben mindent újra kellett kezdenie. A romos Bu
dapesten már a hirosimai bomba ledobásának másnapján az addig szu
pertitkos atombomba működését magyarázta tanítványainak. Az „Izzót” 
háborús jóvátétel címén leszerelték, Ennek ellenére 1946. február 7-én, 
alig egy hónappal az amerikai kísérlet után Bay Zoltán is bejelenthette 
Újpesten, a magyar kutatók is észleltek Hold-visszhangot.

A háború utáni években Bay rendkívüli tekintélyre tett szert. Az 
Akadémia matematikai és természettudományi osztályának elnöke volt, 
a Közművelődési Tanács tagja, az „Izzó” tudományos igazgatója. Ennek 
ellenére 1948-ban úgy döntött, el kell hagynia az országot. Aschner 
Lipót, az „Izzó” másik igazgatója addigra már a rendőrség őrizetében 
volt. Bay 1948-tól 1955-ig a Washington egyetem professzoraként mű-

w Bővebbet lásd: BAY ZOLTÁN: A z  élet erősebb  -  Piiski 1980; Marx György: Bay Zoltán kö
szöntése -  Fiz. Szle 1990/12 353-358. o.; Bay Zoltán emlékezete -  Fiz. Szle 1993/2 65-690

AKADÉMIAI OSZTALYKOZLEMENYEK

Az MTA által alapított „Eötvös József koszorú” átadása ki
emelkedő tudományos életmű elismerésére évente Eötvös 
születésnapján, szeptember 26-án történik. Az ezévi kitün
tetettek között Ketskeméti István, az MTA-JATE Lézerfi-
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Vákuumfizikai szakcsoport klubdélutánja -  1995. novem ber 7.
AIUVSTA Magyar Nemzeti Bizottsága védnöksége alatt a vákuumfizikai 
szakcsoport novemberben klubdélutánt tart. Program:

Nágel Ferenc: Fémhalogén lámpák nátrium vesztesége 
Gergely György: Megemlékezés Budincsevits Andorról 

Időpont: 1995. november 7. kedd 14 óra 
Helye: Budapest II., Fő utca 68. II. emelet 248.

ködött, majd 1955-72 között az Egyesült Államok Nemzeti Szabvány- 
ügyi Hivatalának osztályvezetője volt, 1972-ben pedig az American Uni
versity emeritusa, 1993-ban halt meg.

Tudományos munkásságából csak néhány fontosabb momentumot 
emelnék ki. A berlini évek alatt mutatta ki spektroszkópiailag, hogy 
amit a vegyészek aktív nitrogénként ismernek, az atomos nitrogén. 
1930-ban Dallos Györggyel együtt fotoelektron-sokszorozót készített 
Budapesten. 1946-ban Újpesten jelösszegzéssel Hold-visszhangot ész
lelt, mint erről már szó volt. Elektronsokszorozója segítségével 1955- 
ben a Washington egyetemen kimutatta, hogy a Compton-ütközésben 
a szórt foton és a meglökött elektron 10 milliárdod másodpercen 
belül egyszerre jelenik meg az energia- és impulzusmegmaradás által 
megszabott irányokban. Ez a fizika két alaptörvényének mindmáig 
legnagyobb időfelbontású igazolása. Megvalósította a méter-szab
ványnak a könnyebben reprodukálható másodperc-szabványra való 
visszavezetését. Ennek eredményeképpen a Nemzetközi Mértékügyi 
konferencia 1983-ban a métert, mint a fénymásodperc 299792458-ad 
részét definiálta.

Atomfizika óráit III—IV. éves mérnök, gépészmérnök és vegyészmér
nök hallgatóknak tartotta. Marx György visszaemlékezése szerint: „Bay 
előadásában a modem kísérleteket, az elméleti értelmezést és gyakorlati 
hasznosítás lehetőségét olyan egységben kaptuk, amely manapság is 
ritka az egyetemeinken. Bay Zoltán olyan szinkronban volt a modern 
fizikával és modem technikával, amit szinte lehetetlen megérteni."

Az 1940-es évek a műegyetemi fizika szempontjából is alapvető 
változásokat hoztak. 1943-ban meghalt Pogány Béla és Schmid Rezső, 
1945-ben, -  hadifogságban -  Gerő Lóránd. Bay Zoltán távozni kénysze
rült az országból, Náray-Szabó István „csak” a tanszékéről. (A Tudo
mányegyetem veszteségei sem voltak kisebbek... Ortvay 1945-ben ön
gyilkos lett. A Tangl helyére kerülő Békésy ugyanebben az évben kül
földre távozott.)

Az 1944/45-ös tanévben két olyan új fizikusprofesszort kapott a 
Műegyetem, akik utóbb döntő hatást gyakoroltak a háború utáni mű
egyetemi fizika arculatának kialakítására. Gyulai Zoltán (1887-1968) a 
másodéves mérnökhallgatókat oktatta kísérleti fizikára, Gombás Pál 
(1909-1971) a másodéves gépészmérnök hallgatókat fizikára. Gyulai a 
Kísérleti Fizika tanszéket vette át. A Technikai Fizika tanszék Fizika 
tanszékként működött tovább, és az itt folyó kutatások is más irányt 
vettek Gombás keze alatt. A molekulaspektroszkópia így fedél nélkül 
maradt, majd Bay távozása után az Atomfizika tanszéken talált otthonra 
Kovács István vezetésével. A Kémiai Fizika tanszék, idővel Fizikai 
Kémia tanszékké alakult át.

A műegyetemi fizika, ha a fizika egésze felől közelítjük 
meg, annak csupán egy nagyon kicsiny szelete. De mint 
cseppben a tenger, úgy tükröződik benne a fizikának, 
mint tudománynak, a fizikusok társadalmi szerepének 
minden változása. Csak remélni tudom, hogy ezt a felis
merést olvasóimnak is át tudtam adni.

Rovatvezető: Neményi Márta
MTA Matematikai és Fizikai 
Tudományok Osztálya

zikai Tanszéki Kutatócsoport tudományos tanácsadója is 
elnyerte a „Laureatus Academiae” címet a szegedi lumi
neszcencia iskola megteremtéséért, a lézerkutatások meg
indításáért, valamint oktatói tevékénységéért. Gratulálunk!

Reaktorfizikai Őszi Iskola-T ata , 1995. novem ber 6-10.
A KFKI-AEKI Alkalmazott Reaktorfizikai Laboratóriúma és az Eötvös Tár
sulat idén is megrendezi a Reaktorfizikai Őszi Iskolát a tatai Hotel Kris
tályban. Az ERŐFI III tematikája: neutron és reaktorfizikai áttekintő; 
mérés és jelfeldolgozás; modellazonosítás, előrejelzés; döntéselőkészítés 
és döntési eljárások; kapcsolódó és ezoterikus témák; poszter szekció. 

Jelentkezés RáczAttilánál (tel.:169-7655, fax: 155-2530) minél előbb.
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A FIZIKA TANÍTÁSA

A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS

Napjainkban a közoktatás forradalmi átalakításra van 
ítélve, hasonlóan életünk más szféráihoz. Jelentős válto
zásokon megy keresztül a természettudományos nevelés 
is. A természettudományos nevelés nemzetközi viszony
latban is a pedagógiai tudomány súlyponti kérdései közé 
tartozik. Egyfelől mind nyilvánosabbá válik a civilizáció 
fejlődési törvényeinek közös volta; másfelől az országok 
és népek individuális fejlődésének sokfélesége és egye
dülállósága; a nemzetközi hagyományok visszaállítása. 
Megmutatkozik a törekvés, hogy megtalálják a középfo
kú oktatás legracionálisabb változatát, amely biztosítja a 
társadalom, az állam különböző rétegei igényeinek kielé
gítését a piacgazdaság teremtette új viszonyok között; a 
tantervek azon igyekezetét, amely szakít az egységesség
gel és a sablonnal.

Ha komolyan gondolunk a közös európai ház építésé
re, akkor a középfokú oktatás tartalmát egy országban, 
így Magyarországon sem lehet meghatározni a más or
szágokban kialakult helyzet alapos tanulmányozása nél
kül.

A természettudományos nevelés fejlődését a negyve
nes évek végétől -  a tantervek alakulása szempontjából -  
egész Európában, de Amerikában is három tendencia 
határozta meg:

1. a diszciplinaorientált fejlesztés;
2. az integráció;
3. a természettudományos nevelés társadalmi orientá

ciójának (STS: Science, Technology, Society -  tudomány, 
technika, társadalom) érvényesítése.

Ezek a tendenciák egymást követően vagy akár együtt 
is jelentkezhetnek. Egy komprehenzív iskolai program
ban sok esetben megtalálhatjuk mindhárom irányzat je
lentkezését. Egy és azon csoport az egymást követő osz
tályokban más és más irányzathoz tartozó tantárgycso
portosítás szerint tanulhat. Ezen irányzatok közül egyik 
sem léphet a másik helyébe, teljesen kiszorítva azt, mert 
ezek az irányzatok nem egymás alternatívái, hanem egy
más kiegészítői.

A három tendenciából Magyarországon az egész isko
larendszerre kihatóan eleinte -  a tanárképzés jellegéből 
fakadóan -  csak a diszciplinaorientáltság érvényesült. 
Magyarországon a szaktudományok elvárásának maximá
lis érvényesítése az ötvenes évek végére és a hatvanas 
évek elejére esik. így a tantárgyak leíró jellegű, sokszor 
felszínes tárgyalásával szemben minden iskolafokon a 
tudományos törvények, fogalmak, elméletek kerültek 
előtérbe. A hatvanas évek elején kialakult diszciplína- 
centrikus tantárgyi struktúra meghatározó módon érvé

Rovatvezető: Gecső Ervin
Országos Közoktatási Intézet

NEVELÉS TENDENCIÁI
Szabó Árpád

Bessenyei György Tanárképző Főiskola 
Fizika Tanszéke, Nyíregyháza

nyesül szinte napjainkig. Az évek múltán azonban az is 
kiderült, hogy a diszciplinaorientált tantervek csak keve
sek igényét elégíti ki, csak azon tanulók számára rele
váns, akik a felsőoktatási intézményben a megfelelő spe
cializált irányban szándékoznak továbbtanulni. A szak
emberek számára egyértelművé vált, hogy az interdisz
ciplináris kutatási irányzatok térhódítása folytán az okta
tás jellegének is meg kell változnia, elsősorban az iskola- 
rendszeri, a tantervi és metodikai differenciálódás enyhí
tésével. A hatvanas évek végén egyre erősebben fogal
mazódott meg a szűk diszciplinaorientáltság kritikája, 
egyre erősebben követelve a tantárgyi keretek oldását a 
természettudományos oktatásban. Ezt azonban nem te
kinthetjük úgy mintha a diszciplinaorientáltság szakasza 
végleg lezárult volna.

Az integráció, a komplex tantárgyak létrejötte legerő
sebben a 70-es években érvényesült. 1968-ban Bulgáriá
ban, Várna mellett rendezték meg azt a kongresszust, 
amely bemutatta az integrált természettudományos okta
tás eredményeit. Itt született meg az integrált oktatás ké
sőbb oly sokat vitatott programja. A tantárgyak közötti 
kapcsolatban egyaránt megtestesül a tudományok diffe
renciálódása és integrálódása. A pedagógusok elfogadták 
azt az elvet, hogy több tantárgy (fizika, biológia, kémia, 
matematika) esetében a közös vagy egymásra nagyon 
hasonló szakkifejezéseket egybehangzóan alkalmazzák. 
Számos jelenség tanulmányozásánál kiemelik a közös 
fogalmakat, analóg kutatási módszereket, hasonló didak
tikus oktatási fogásokat. Sokak szerint a természettudo
mányi diszciplinákban felhalmozott óriási mennyiségű 
ismeret nyomasztó hatásával csak akkor lehet megbir
kózni, ha érvényesülni engedjük a reáltudományok 
közös területeit, fogalomrendszerét, közös törvényeit. A 
tudósok véleménye szerint a tantárgyközi kapcsolatok 
hatékony eszközt jelentenek a pedagógusok kezében. 
Helyesen véli Báthory Zoltán, hogy a tantárgyak egybe
hangolt tanítása filozófiai, pedagógiai és pszichológiai 
szempontból egyaránt növeli a tanítás hatékonyságát, 
hogy ezek a kapcsolatok fontos pszichológiai, pedagó
giai értéket jelentenek az oktatás tudományosságának és 
közérthetőségének fokozásában, a tanulók megismerő 
tevékenységében, aktivizálásában.

A tantárgyak összehangolása Marx György elemzése 
szerint módot ad az oktatási idő megtakarítására. Hang
súlyozza, hogy ez a megtakarítás az oktatási idő 20-30 
százalékát is kiteheti a tudományos információk terjedel
mének változatlansága mellett. Ez pedig időt szabadít föl 
a modern tudomány szellemének bemutatására.
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Az integráció sokféle jelentéssel bíró fogalom a peda
gógiában. David H. Ost tanulmányaiban az integrációval 
kapcsolatban a következő jelzőket találjuk: interdiszcipli
náris, egységes, integrált, korrelációs, koordinált és 
komprehenzív. Hazánkban is gazdag irodalma van elmé
leti szinten az integrációnak (Ágoston György, 1978., 
Salamon-Sebestyén, 1979-, Ballér Endre, 1981., Faludy 
Szilárd, 1988., Báthory Zoltán, 1992.) A természettudomá
nyos nevelés korszerűsítésének problémájával az MTA is 
foglalkozott. Az Akadémiai ajánlások természettudomá
nyos neveléssel foglalkozó része Marx György irányításá
val készült. Sajnos elképzelései a 78-as tanterv kidolgozá
sánál csak részben valósultak meg. Az integrációs kísérle
tek hazánkban nem tudtak kellőképp elterjedni, és a 
szakemberek véleménye szerint ennek oka a tanárképzés 
messzemenően diszciplínákra tagolt jellege, a magyar 
pedagógus társadalom erősen diszciplinaorientált kép
zettsége, az integrációtól határozottan idegenkedő tanár
képzés. Döntő szerepe volt a közoktatást mindennél job
ban meghatározó felvételi vizsgák diszciplinaorientáltsá- 
gának, a külföldi tapasztalatok hiányos ismeretének. És 
nem utolsó soron az IEA vizsgálatokban a magyar gyer
mekek jó szereplése, ami nagy valószínűséggel a magyar 
természettudomány-szakos tanárok magas szintű tudo
mányos felkészültségét, a tantervek magas tudományos 
színvonalát jelenti. Ezen értékeket minél nagyobb mér
tékben meg is kell tartani.

A harmadik irányzat -  a társadalomra orientált termé
szettudományos nevelés, az STS irányzat -  századunk 80- 
as éveiben bontakozott ki. Az STS (tudomány-technika- 
társadalom) irányzat lényege, hogy a természettudomá
nyos nevelés fokozatosan lépjen ki a szűk tudomány- 
centrikusság köréből. Célja nem csak a tudományos élet 
igényei alapján fogalmazódnak meg, hanem az emberek 
a társadalommal és a természettel szembeni jelentős ma
gatartásával kapcsolatban. Marx György „Az iskola új 
feladata” című tanulmányában jogosan hangsúlyozza: „A 
természettudományok tanításának erkölcsi nevelési fel
adatokat is el kell vállalnia.”IFizikai Szemle, 1995/9.) A 
szakemberek számára egyértelművé vált, hogy a termé
szettudományok társadalmi támogatásának előfeltétele a 
természettudományos nevelés fokozódó társadalmi ori
entációja. Ez a tendencia túlmutat a merev diszciplina- 
orientáltságon és egészen új irányt szab a természettu
dományos nevelés számára. A természettudományos ne
velés erősen reál-diszciplinához kötődő tartalmát napja
inkban, több országban és egyre több tantárgyban is, egy 
sor társadalmi jelentőségű témakör gazdagítja. A társadal
mi jelenségekre való odafigyelés megváltoztatta a tudo
mányról a természettudományos nevelésben kialakítandó 
képet. A társadalom számára kihívást jelentő problémák 
helyet követelnek maguknak a természettudományos 
oktatás iskolai tanítási gyakorlatában. Ez a folyamat mély
reható változatokat idézett elő, megváltoztatta a tantervi 
tartalom szemléletét. A társadalmi problémákat felvető 
természettudományos oktatást a Föld globális problémái 
és a technika-társadalom viszony újragondolása mellett a 
középiskolai képzés általánossá válása is kiváltotta.

Sajnálatos, de az STS irányzat -  eltekintve a nagyon 
kisszámú kezdeményezéstől -  a magyar természettudo

mányos. nevelés általános gyakorlatában kellőképpen 
még nem jelent meg. Igaz, az utóbbi időszakban számos 
tanulmány jelent meg, amelyek az óhajtott változás jeleit 
mutatják. A szakemberek egyre határozottabban sürgetik 
a természettudományos oktatás területén a változtatás 
szükségességét, hangoztatva, hogy a magyar természettu
dományos nevelést új fejlődési pályára kell állítani, olda
ni kell egyoldalú, kimondottan diszciplinaorientáltságát.

Napjainkban elkészült nemzeti alaptanterv (NAT) be
vezetésével Magyarországon beszélhetünk egy negye
dik irányzatról, amely a tankötelezettséget tíz évre (6-tól 
16 éves korig) kiterjesztve a természettudományok in
tegrált oktatásának problémáit is igyekszik megoldani. 
A NAT bevezetésével, a természettudományos nevelés
ben kialakítandó tudományképet illetően Magyarorszá
gon jelentős változásra van szükség. Ugyanis a NAT 
figyelembe veszi a tudomány társadalmi, etikai, pszi
chológiai, általános emberi vonásait; mindez a mai fizi
kaoktatás keretei között fel sem merülhet. A NAT beve
zetése előrelépést jelent, felzárkózást ígér a világ fejlett 
oktatási rendszerrel rendelkező országaihoz. Legfonto
sabb erénye, hogy nem tantárgyanként, hanem művelt
ségi területek keretében bontakoztatja ki a tanulók sze
mélyiségfejlesztését. Az „Ember és a természet” egyér
telműen a társadalmi problémákat is felvető természet- 
tudományos oktatást kíván nyújtani. Ugyanis ezeken az 
évfolyamokon kialakít bizonyos általánosnak tekinthető 
fogalmakat, fogalmi rendszereket. Például: ok és oko
zat; változás; körfolyamat; energia-anyag; kölcsönhatás; 
anyagszerkezet; modell stb.

A NAT a kor követelményét elégíti ki. Az eddigitől 
eltérően nem minden tantárgyat kíván úgy tanítani -  
ahogyan tanított a magyar oktatás -, mintha az az élet
pályához elengedhetetlen lenne, például a fizikát úgy, 
mintha mérnöknek készülne a gyermek. A továbbtanu
lást szolgáló emelt szintű ismereteket csak azok a tanu
lók tanulják majd (a 11-12. osztályban), akik a felsőok
tatásban kívánnak továbbtanulni. De a fiatalok többsé
gét máris kitevő középiskolai tanulók közül a mainál 
jóval többen lesznek olyanok, akik egyes tantárgyakból 
nem óhajtanak magasabb szintű elméleti ismereteket 
elsajátítani. A tantárgyak jelentős részét, köztük a fizikát 
is, csak az értelmiségivé válás általános szintjén akarják 
tanulni. Ez azonban nem jelentheti a tudományos szak- 
szerűség, alaposság feladását. Akik életpályául választ
ják a fizikát, azoknak különösen a 11. és 12. évfolya
mon továbbra is van lehetőségük tanulni a diszciplina
orientált „kemény” fizikát.

A NAT mellett szól az is, hogy a modern fizika, ké
mia, biológia immár igen szerves egységet alkot, erős 
köztük a tantárgyközi kapcsolat, ezek a diszciplínák a 
tudomány gyakorlatában nem olyan élesen válnak szét, 
mint a hagyományos iskolai illetve tanárképzési tantár
gyi szerkezetben. A gyermek számára tanulmánya kez
detén nincs külön fizikai, kémiai, biológiai világkép, 
számára a természetismeretben a természet egységes 
egészként jelenik meg.

A NAT a következő fontos jellegzetességekkel is ren
delkezik:

-  hosszabb ideig biztosítja az általános képzést,
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-  a szakmaválasztást, a munkakezdést és a felsőokta
tásra való intenzív felkészítés kezdetét későbbi időpontra 
tolja ki;

-  maximális mértékben biztosítja a lemaradók számára 
a lehetőséget a hiányok pótlására, a felzárkózásra.

Továbbá a NAT a jelenleg egymás mellett működő 
négy, hat, nyolc évfolyamú iskolakoncepció igényeit egy
aránt figyelembeveszi.

Nagy a jelentősége annak a lényegi azonosságnak, 
hogy a NAT szellemében az összes magyar (6-tól 16 
éves korig) gyermek ugyanazt a fizikát tanulja. Ugyanis 
bármilyen iskolatípust is választ a gyerek, tanulja a 
nemzeti alaptanterv szerinti tananyagot. Ez Magyaror
szág viszonylatában, minden különösebb nehézség nél
kül biztosítja az átjárhatóságot a négy, hat, nyolc évfo
lyamos gimnáziumok és nyolcosztályos általános isko
lák között. Elősegíti a komprehenzivitás elvének meg
valósítását. Lehetőséget biztosít a konstaiktív pedagógia 
magasszintű meghonosítására, a kognitív struktúrára 
jellemző dinamikus folyamat alkalmazására, a problé
mamegoldás teljes folyamatának reprodukálására, a 
gyermeki tevékenységben modellezve mindazt ami az 
életben is történik. A NAT nem a hagyományos értelem
ben vett tanterv, hanem iránymutatás kíván lenni a helyi 
tantervek, tantárgyi programok készítéséhez. A fizika 
tananyaga koncepcióját és struktúráját tekintve is jó. A 
logikai sor jól figyelembe veszi az életkori sajátosságo
kat, a matematikai jártasságot. Lépést tart az élettel, a 
tudomány fejlődésével. Kielégíti a társadalmi elváráso
kat. Terjedelmét tekintve -  úgy érezzük -  jól feldolgoz
ható. A műveltségi területek közötti időarány megfelel 
az európai normáknak. Hiányoljuk azonban, hogy a 
NAT egyáltalán nem utal a 11. és 12. évfolyam fizika
tananyagára, holott emeltszintű érettségit is tervez beve
zetni. Az utolsó két évet a tízéves képzés szerves folyta
tásának kell tekinteni, még akkor is, ha ez a rész már 
nem minden tanulóra terjed ki.

Sok még a tennivaló. A NAT bevezetése új alkotói le
hetőségeket kínál, amit nem minden tanár olyan egyér
telműen óhajt. „Nagy úr a szokás.” Mindenki egyetért 
azonban azzal, hogy korszerűsíteni kell a fizika oktatását, 
hogy a természettudósoknak, tantárgy-pedagógusoknak 
meg kell találni a középutat a probléma megoldásához, 
mégpedig az iskolások oktatásának és nevelésének egy
séges kontextusában. Meghatározóvá kell tenni azt az 
elvet, amely a középiskolai fizikatanítás folyamatában 
biztosítja az extenzív tanítási módszerről az intenzív mód
szerre való átmenetet; ez jelenti:

a. az átmenetet a képzés pragmatikus végcéljaitól a 
tanuló személyisége fejlesztésének és nevelésének általá
nosabb és fundamentálisabb céljaira;

b. a tanuláshoz, nemcsak mint a tanítás tárgyához, 
hanem olyan aktív szubjektumokhoz való viszonyt, 
akiknek joga van az érdeklődésre, kezdeményezésre, 
alkotói hozzáállásra, s arra, hogy a tanulás folyamata 
megelégedéssel töltse el. Előtérbe kerüljön a döntés és 
kockázatvállalás szerepe, az egyén felelősségvállalásá
nak jelentősége;

c. a gyermekek képességeinek és energiáinak jobb 
kiaknázását.

A természettudományt művelő tudósok igyekeznek 
kiküszöbölni az ellentéteket, kettévágni az ellentétek 
gordiuszi csomóját: megoldani egyrészt az egysége- 
sítettséget, a tantárgyak koordinációját, másrészt pedig 
a helyi, állami és nemzetközi aktualitással egyaránt 
rendelkező korszerű középiskolai képzés magját. Meg
érezni a középfokú oktatás világfejlődési tendenciáit, 
amely Magyarországon, Európában és az egész Földön 
folyó középfokú oktatás sokféleségének és szakoso
dásának megőrzése és fejlődése mellett lehetővé teszi a 
középfokú oktatás közös nemzetközi paramétereinek 
felkutatását annak célja, tartalma, a ráfordított idő, az 
oktatással szemben támasztott sokféle követelmény 
szerint.

A NAT bevezetésével a természettudományos nevelés 
és ezen belül a fizika tanítása folyamatába, a következő 
nemzetközileg is elfogadott, korszerű tendenciákat kell 
beépíteni:

a. a tananyag koncentrikus felépítését a fundamentális 
eszmék, életkori sajátosságok spirális fejlesztésével;

b. differenciált tanítást a tudományos ismeretek magjá
nak, mint mindenki számára kötelező minimális képzési 
komponense alapján.

c. az oktatás minőségének fokozását kísérletek révén 
és a fundamentális elméletek alapján; ’

d. a tanulók megismerő képességének fejlesztését 
nemcsak a tudományos ismeretek végeredményeinek 
elsajátítása során, hanem a megismerés eszközéül szolgá
ló módszertan elsajátítása és az ismeretek egységes tudo
mányos világképpé ötvözése révén;

e. a fizika oktatásának humanizálását a tudománytörté
net, a tudósok munkásságának bemutatása, valamint a 
természettudomány és társadalomtudomány szerves kap
csolata révén;

f. az oktatás tartalmi és formai egysége elvének reali
zálását, egy olyan oktató-módszertani komplexum kidol
gozásánál, amely biztosítja a tanítás, a fejlődés és a neve
lés egységes folyamatát.

A tudományelméleti relevanciával kapcsolatban újból 
értékelni kell a természettudományos nevelés induktív 
módszerének helyét és szerepét. Az indukcionista tudo
mányfelfogás kiindulópontja az elméletmentes, minden 
előzetes elképzeléstől független megfigyelés és kísérlet. 
A tudományos kutatások bizonyították, hogy nincs elő
feltételektől mentes tudományos kutatás. Minden empiri
kus vizsgálat hátterében ott van valamilyen előfeltevés. 
Hasonlóan a korszerű tanuláselméletek is azt bizonyítják, 
hogy az új tudás nem csak egyszerűen az új ismeretek 
befogadásaként jön létre, hanem a már meglévővel való 
kölcsönhatásban. Az egyetemes természettudományos 
nevelés feladata a helyes, a korszerű ismereteinknek 
megfelelő világkép alakítása. A természettudományos 
nevelés társadalmi orientációjának érvényesítésénél ne
künk magyaroknak az áüagosnál is nagyobb a felelőssé
günk, mivel a természettudományos oktatás terén igen 
jelentős hagyományokkal rendelkezünk. A nálunk felhal
mozott szellemi potenciál és tapasztalat egyértelműen 
alkalmas arra, hogy a magyar társadalom nemzetközi 
viszonylatban is részt vállaljon az új természettudomá
nyos nevelés kiformálásában.
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KLASSZIKUS FÉN Y TA N I KÍSÉRLETEK E G Y  M O D E R N  E SZ K Ö Z Z E L
Hadházy Tibor, Nyilas István

Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza

A fizikai jelenségek előadótermi-tantermi bemutatása során 
gyakran jelent nehézséget a jó láthatóság biztosítása, aminek 
több oka is lehet. Ilyenek például a nagy távolság a tanulók és 
a kísérleti eszköz között, a túlságosan kicsiny megfigyelendő 
részlet, esetleg a gyér megvilágítás és még számos ok. A felso
rolt problémák egy részének megoldására nagyszerű lehetősé
get kínál az úgynevezett panelkamera alkalmazása. Ez az elne
vezés egy, a piacon nemrég megjelent, mindössze 4,5 x 4,5 a n 
nyi, kétoldalon fóliázott lemezen felületszerelt technikával ké
szült, miniatűr fekete-fehér TV kamera „alkatrészt” jelöl. A ka
mera még egy fixen beépített nagylátószögű objektívvei is ren
delkezik, s mivel elektromosan teljesen kész, mindössze a csat
lakozásokat kell csak megoldani. Ez a viszonylag nagyon olcsó, 
és kísérleti célokra igen jól használható kamera néhány alkal
mazási lehetőségét szeretnénk az alábbiakban bemutatni.

A kamera leírása és paraméterei

Érzékelő eleme egy 1/3 colos CCD integrált áramkör, mely 
512x492 db, mátrixban elhelyezett fényérzékelő képpontot tar
talmaz. A képpontelemeket digitális elektronika kérdezi le a TV- 
technikából ismert váltottsoros letapogatás szerint. E jelhez keve
rik ugyanezen a panelen elhelyezett áramköri elemek a sor- és 
képszinkron jeleket úgy, hogy a kimeneten már komplett video
jel jelenik meg körülbelül 1 V-os jelszinten. Az érzékelő elemek 
rendkívül érzékenyek, már 0,5-1 lux megvilágítás mellett, azaz 
félhomályban is jól működik a kamera! Hullámhossz érzékenysé
ge is kitűnő, a látható tartományon kívül a közeli infravörös tar
tományban is nagyszerű képet ad. A mátrixon létrejövő átlagos 
megvilágítást egy áramkör érzékeli, s egy visszacsatolt körön 
keresztül önmagát szabályozza, így nincs szükség mechanikus 
blendézésre, a kamera szinte fél másodpercen belül magától iga
zodik az adott megvilágítási szinthez. Korrigált lencserendszere 
4,9 mm-es fókusztávolságú, így gyakorlatilag 50 cm-től a végte
lenig ad éles képet, látószöge 72 fokos. Áramfelvétele 100- 
120 mA, tápfeszültségként 12 V-ot javasolnak.

Beépítési és üzemeltetési lehetőségek

Az igen sérülékeny panelt célszerű egy kis dobozba beépíte
ni, s a csatlakozásokat ehhez elkészíteni. Ha a dobozra egy kis 
„nyelet” is szerelünk, az optikai pad egyik lovasába is bele lehet 
helyezni, vagy Bunsen-állványba fogni. Csatlakozásként 50 
ohmos koaxiális kábelt javasol a forgalmazó, ezzel távoli ter
met, folyosót is meg lehet figyelni, de tapasztalataink szerint 
10-15 méteres távolságon belül tökéletesen megfelel egy két- 
eres hangfrekvenciás árnyékolt kábel is (mikrofon-vezeték). 
Monitorként egy JUNOSZTY típusú TV-készüléket használunk. 
Ennek nagy előnye, hogy a TV-készülék is 12 V-os tápfeszült
séggel működik, s ugyanezt használhatjuk a kamera táplálására 
az egyik kábel-éren keresztül, míg a másik éren a kamera vi
deojelét továbbítjuk. Csatlakozásra egy 5 pólusú tuchel csatla
kozópár szolgál. Az aljzatot a TV-készülék hátuljára szereltük, 
amihez a 12 V-os tápfeszültséget közvetlenül, a videobemene- 
tet (a mérőpontnál „megcsapolva”) pedig egy 100 mikrofarados,

Hadházy Tiborit „A fizika felsőfokú oktatása II." című tanulmány munkabizottság 
tagja volt (Fizikai Szemle 1995/7 244. oldal). Neve a felsorolásban nem szerepelt. 
Elnézését kérjük.

25 V üzemi feszültségű kondenzátoron keresztül hozzákötöt
tük. (Az újabb típusú JUNOSZTY készülékeknél már a tuchel 
aljzat is fel van szerelve magnetofon hangfelvételi célokra, 
mindössze két üres lábat kell csak keresni rajta ahová a fenti 
két csatlakozást hozzáforraszthatjuk,) Más típusú TV készülé
keknél óvatosságra hívjuk fel a figyelmet: a régebbi készülékek 
nincsenek a hálózatról galvanikusan leválasztva, ezeknél meg 
se próbáljuk a csatlakozást! A videobemenettel rendelkező ké
szülékeknél -  a mai színes TV készülékek már mind ilyenek -  
vagy videomagnetofonoknál esetleg más típusú csatlakozó kell. 
Ilyenkor szükség lehet egy 12 V-os külső tápfeszültségre is, 
valamint a legtöbb készüléknél egy kapcsoló-feszültségre, ami
nek továbbítására most is a második kábel-ér használható fel. 
Mivel a panelen elhelyezett stabilizator IC a külső tápfeszültsé
get úgyis 5 V-ra alakítja át, s a fogyasztás sem túlzottan nagy, 
rövid időre egy-egy előadás vagy bemutató idejére egy 9 V-os 
zsebrádiótelep is nagyszerűen megfelel. Mi a kamera dobozá
ban elhelyeztünk egy 9 V-os telepet is, így más típusú TV-ké
szülék esetében -  külső tápegységtől függetlenül -  szabadon 
mozoghatunk a kamerával. Ilyenkor ugyanez a telep szolgáltat
ja a video kapcsoló-feszültséget is, egy miniatűr műszerkapcso
ló segítségével, s egy piciny 3 mm-es LED egyúttal jelzi a be
kapcsolt állapotot a telep kímélése céljából.

Demonstrációs alkalmazások

• Normál kameraként állványba fogva hőmérő, analóg és 
digitális műszerskálák leolvasására, tolómérő nóniusz-skála, 
csavarmikrométer skála, valamint bélyeg, könyv- és térképrész- 
letek, és más apróbb tárgyak nagyított bemutatására alkalmas.

• Optikai padra helyezve a legfényszegényebb interferen
cia-kísérleteknél használható a legjobban. Helyettesíti a felfogó
ernyőt, a leolvasó mikroszkópot. Olyan kísérleteknél, melyek
nél korábban szinte csak az egyedi megfigyelés volt lehetséges 
-  biprizma, Fresnel-tükör, fényelhajlás egyetlen élen stb. -  most 
az egész osztály egyszerre láthatja a képet.

• Ha a mikroszkóp okulárját kiemeljük, s helyébe (illesztő
gyűrű segítségével) a kamera objektívjét tesszük, akkor a mik- 
roszkópi metszetek, szilárdtest nyomdetektorok képei válnak 
egyszerre láthatóvá az egész osztály számára.

• Kihasználhatjuk széles spektrumú érzékenységét is, bemu
tathatjuk, hogy az izzólámpa színképe csak az emberi szem 
számára ér véget a vörösnél, a kamera azonban még „tovább” is 
lát. Jól használható infravörös kísérleti fényforrás a TV távszabá
lyozójában használt LED, amit a kameránk kitűnően lát! Egysze
rű plasztik optikai ráccsal infravörös interferenciakép hozható a 
képernyőre. Ha ezt például vörös fény interfereciaképével 
összehasonlítjuk, akár az infravörös sugár hullámhossza is meg
mérhető. (Ez a kísérlet természetesen akármilyen videokamerá
val is elvégezhető, mert a CCD közeli infravörösre érzékeny, és 
a videokamera közvetlenül TV-re csatlakoztatható.)

A panelkamera objektívje, mint már említettük, széleslátószö
gű és fixen beépített, ezért a közeli képalkotásokhoz, igen apró 
tárgyakhoz egyszerű nagyítólencsét kell alkalmazni előtétlencse
ként. Mivel a kamera lencséje mindössze néhány mm-es fókusz- 
távolságú, ezért előtétlencsének is rövid fókusztávolságú lencsét 
kell használni! Ha leolvasó mikroszkópnak, vagy mikroszkópi 
feltétnek kívánjuk használni, akkor célszerű a kamera objektívjét 
óvatosan leszerelni és a mikroszkópobjektíwel közvetlenül a 
CCD targetre leképezni. Ekkor kapjuk a legszebb képeket!
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CENTENÁRIUMI EÖTVÖS-VERSENY Radnai Gyula
ELTE Általános Fizika Tanszék

1994. évben a szokottnál is nagyobb izgalommal készült a 
Társulat az Eötvös-versenyre: éppen 100 éve volt annak, hogy 
az első ilyen versenyt megrendezte az Eötvös Loránd kezdemé
nyezésével és irányításával létrejött Mathematikai és Physikai 
Társulat. A verseny létrejöttének apropója Eötvös miniszteri 
kinevezése volt, ennek emlékezetessé tételére hozták létre a 
versenyt. 1994. augusztus 29-én ünnepelte meg Társulatunk az 
Eötvös-verseny centenáriumát, erről a Fizikai Szemle 1994/11. 
számában részletesen is beszámolt.

Hogy a centenárium az Eötvös-versenyben nyertes fiatalok 
és tanáraik számára külön is emlékezetes legyen, az eredeti 
Báró Eötvös éremnek az MTA Levéltárában őrzött terve alapján, 
a Versenybizottság javaslatára, a Társulat Elnöksége új, díszes 
oklevelet készíttetett. Újabb három város (Békéscsaba, Paks, 
Székesfehérvár) kérte, hogy bekapcsolódhasson a verseny le
bonyolításába. így összesen 15 városban került megrendezésre 
1994. október 21-én a jubileumi Eötvös-verseny. A részvétel is 
mintegy 20-25 %-kal nagyobb volt az utóbbi évek átlagánál, 
különösen Budapesten nőtt a megjelent versenyzők száma. Itt 
évek óta a Fazekas Mihály Gyakorló Gimnáziumból jön a leg
több versenyző. Összesen 43 „Fazekasos” indult a jubileumi 
Eötvös versenyen. A budapesti gimnáziumok közül az Apáczai 
Csere János és a Radnóti Miklós Gyakorló Gimnáziumból, az 
Árpád, a Petőfi Sándor és a Piarista Gimnáziumból indult 7-8 
versenyző, Debrecenben a KLTE Gyakorló Gimnáziumból, Pé
csett a Janus Pannonius Gimnáziumból, Kecskeméten a Katona 
József Gimnáziumból, a Balatonalmádi Kéttannyelvű Gimnázi
umból, Veszprémben a Táncsics Mihály Építőipari Szakközépis
kolából, Miskolcon a Földes Ferenc Gimnáziumból, Pakson az 
Energetikai Szakképzési Intézetből is 6-11 versenyző vett részt.

Külföldről összesen öt olyan középiskolából jelentek meg 
versenyzők valamelyik magyarországi helyszínen a versenydol
gozat megírására, ahol magyarul (is) tanítják a fizikát: Szlová
kiából Rév-Komáromból jött három versenyző, Romániából 
Nagyváradról négy, Sepsiszentgyörgyről egy versenyző érke
zett, Kis-Jugoszláviából Szabadkáról két, Zentárói egy tanuló 
jött el Budapestre, Győrbe, Békéscsabára, Nyíregyházára illetve 
Szegedre.

Összesen 336 fő adott be dolgozatot. Közülük 325-en jártak 
vagy járnak Magyarországon középiskolába, az alábbi statiszti
kai eloszlásban:

Budapesten

érettségizett IV-es fiatalabb

gimnazista 8% 16% 10%
szakközépiskolás - 2% 1 %

Vidéken

érettségizett IV-es fiatalabb

gimnazista 10% 26% 13%
szakközépiskolás 2% 7% 5%

A verseny helyi szervezői és a felügyeletet ellátó tanárok 1994- 
ben a következők voltak: Budapest (149 fő): Radnai Gyula, 
Gnädig Péter, Weinnich Ida; Szeged (3 6  fő): Molnár Miklós; 
Debrecen: (23 fő): Nagy Mihály, Szegediné Nagy Judit, Farkas 
József, Dudics Pál; Pécs (27 fő): Kotek László, Szőcs József, Ka
szás Attila; Veszprém (27 fő): Gergelyt Gábor, Palágyi Gábor; 
Miskolc (14 fő): Ambrózy Béla, Déri Zsolt, Hornyák Zoltán, 
Zsúdel László; Nyíregyháza (10 fő): Pocsai Péter, Varga Klára; 
Eger (5 fő): Vida József Kiss László, Franczia Tamás, Szőcs

Géza, Patkó György; Sopron (10 fő): Nagy Márton, Légrádi 
Imre; Paks (8 fő): Csajági Sándor; Békéscsaba (11 fő): Varga 
István, Szurovecz Béla, Bartos Elekes István; Győr (7 fő): Záb- 
rádi Antal, Berta Miklós, Horváth András; Szombathely (3 fő): 
Németh Sándor; Nagykanizsa (4 fő): Soós Sándor, Balogh Lász
ló, Cseke István, Dénes Sándor, Piriti János; Székesfehérvár (2 
fő): Újvári Sándor.

A jubileumi Eötvös-verseny feladatai, melyek megoldásához 
összesen öt óra állt rendelkezésre, és minden segédeszközt 
(könyvet, jegyzetet, zsebszámológépet) lehetett használni, a 
következők voltak:

1. Egy tóba 20 m mélyre lesüllyesztett 1 m3 űrtartalmú búvár
harang megtelt vízzel. A felszínen úszó hajóból vékony csövön 
át levegőt pumpálunk a harang alá. (A harang súlyos, még 
ekkor sem emelkedik fel.) A levegő és a víz hőmérséklete kö
zött nincs számottevő különbség.

-  Legalább mekkora munkát végez a kompresszor az 1 m3 
víz kiszorítása során?

2. Egy henger alakú edény szuperfolyékony héliummal van 
tele. Az edény magassága 1 dm, belső alapterülete 1 dm2. A 
héliumra kellő óvatossággal egy ugyancsak henger alakú, 1 dm 
magas, de csak 0,99 dm2 alapterületű „dugót” helyezünk és el
engedjük. A dugó sűrűsége a hélium sűrűségével egyenlő.

-  Hogyan mozog a dugó?
-  Mennyi idő alatt ér az edény aljára?

Az egész berendezés hőmérséklete 0 K közvetlen közelében 
van, a folyadék súrlódása és felületi feszültsége figyelmen kívül 
hagyható.

3. Függőleges, földelt fémsíktól d  távolságra felfüggesztet
tünk egy / hosszúságú fonálingát. Miután az m tömegű, kicsiny 
ingatestet elektromosan feltöltöttük, az inga új egyensúlyi hely
zetet vett fel, s most a  szöget zár be a függőlegessel.

-  Mekkora az ingatest töltése?
-  Mennyivel kell közelebb vinnünk a fémsíkot az inga fel

függesztési pontjához, ha azt akarjuk, hogy a függőleges fémsík 
magához rántsa az ingát?

-  Anélkül, hogy közelebb vinnénk, tudjuk-e úgy mozgatni a 
mindig függőleges fémsíkot, hogy hozzácsapódjon az inga?

A fonál szigetelő, a levegő hatása elhanyagolható, s a felada
tot az alábbi numerikus értékek esetén oldjuk meg: d= 0,5 m; 
/ = 4 m; m -  lO-3 kg; a  = 1°.

A feladatok megoldása megtalálható a Középiskolai Matema
tikai és Fizikai Lapok 1995. áprilisi számában.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre 1994. november 25-én 
került sor az Eötvös Loránd Tudományegyetem főépületi fizikai 
előadó termében.

Először a Versenybizottság elnöke tartott rövid előadást az 
Eötvös-verseny első száz évéről, híressé vált versenyzőkről és 
tanárokról. Ezután a feladatok megoldásainak diszkussziója 
következett. A második és a harmadik feladathoz kapcsolódóan 
kísérleteket is láthattak a megjelent versenyzők és tanáraik. Meg 
lehetett figyelni egy edényből kifolyó víz kiömlési sebességé
nek lineáris csökkenését az időben, miközben egy lézer belül
ről világította meg a kiömlő vízsugarat, pontosan mutatva a he
lyet, ahová a vízszintesen induló és parabola pályán haladó 
vízsugár becsapódott. Messziről is jól lehetett látni a 4 méter 
hosszú fonálon függő, grafittal bevont pingpong labdát, melyet 
először leydeni palack segítségével feltöltöttünk, majd egy füg
gőleges földelt fémsík óvatos közelítésekor kitérítettünk. A je
lenlévő televíziósok felvevő gépeinek zümmögését is lehetett 
hallani, akkora csend volt a teremben, miközben a hallgatóság 
azt figyelte, hogy mikor ér véget az inga egyensúlyi helyzeté-
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nek stabilitása, mikor indul el az inga, hogy megállíthatatlanul 
nekicsapódjon a fémsíknak. A Duna TV esti híradójában azután 
ország világ láthatta az érdekes jelenségeket, az ezt követő díj
kiosztás néhány ünnepélyes pillanatát, s egy rövid beszélgetést 
a verseny egyik nyertesével, a szlovákiai Rév-Komáromban 
érettségizett, s most már az ELTE fizikus szakán tanuló Mizera 
Ferenccel.

A verseny nyerteseinek az ünnepi okleveleket és díjakat Kiss 
Dezső, a Társulat elnöke nyújtotta át. Az első három helyezett 
versenyző értékes tárgyjutalmakat is kapott a Paksi Atomerőmű 
nagylelkű támogatásából, melyet Rósa Géza, a Társulat akkori 
főtitkára adott át.

Befejezésül a kazincbarcikai gimnázium által felajánlott ván
dorserleget a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok mérési 
feladatainak pontversenyében első helyezést elért Liptay Ber
nadett vehette át egy félévre. (Azóta, a második félévre már át 
is adta a vele holtversenyben végzett Major Zsuzsának, aki 
alighanem hosszabb ideig is őrizheti a serleget, mivel a követ
kező tanévben is első helyezett lett.)

Végül álljon itt a nyertesek és tanáraik névsora. A Versenybi
zottság (Radnai Gyula elnök, Gnädig Péter, Károlyházy Fri
gyes tagok) 1994-ben úgy döntött, hogy az I—II. díjasokat 
egyenként 4000 Ft, a III. díjasokat egyenként 2500 Ft pénzjuta
lomban részesítette az Eötvös Loránd Fizikai Társulat.

Megosztott I—n. díjat nyert egyenlő helyezésben a követ
kező három versenyző:
Horváth Péter, a budapesti Fazekas Mihály Gimnázium IV.

osztályos tanulója, Horváth Gábor tanítványa;
Kovács Krisztián, a békéscsabai Kemény Gábor Műszaki Szak- 

középiskola IV. osztályos tanulója, Mekis László és Varga 
István tanítványa;

Varga Dezső, a miskolci Földes Ferenc Gimnázium IV. osztá
lyos tanulója, id. Szabó Kálmán tanítványa, 

ül. díjat nyert egyenlő helyezésben a következő hét versenyző: 
Borsányi Szabolcs, a budapesti Piarista Gimnázium IV. osztá

lyos tanulója, Görbe László tanítványa;
Burcsi Péter, a pápai Türr István Gimnázium III. osztályos tanu

lója, Németh Zsolt tanítványa;

D IÁ K O L IM PIÁ K
A fizikai diákolimpia, mint szeptemberben részletesen be

számoltunk ez évben Canberrában, Ausztráliában volt. 52 or
szág mezőnyében a legjobb tíz: Kína, Egyesült Államok, Irán, 
Németország, Oroszország, Vietnam, Anglia, Románia, Magyar- 
ország, Törökország. A magyar csapat: Varga Dezső (Földes 
Ferenc Gimnázium, Miskolc) aranyérem, Horváth Péter (Faze
kas Mihály Gimnázium, Budapest) ezüstérem, Kovács Krisztián 
(Kemény Gábor Szakközépiskola, Békéscsaba) bronzérem, Né
meth Tibori Révai Miklós Gimnázium, Győr) bronzérem, Szabó 
János Zoltán (Apáczai Csere János Gimnázium, Budapest) 
bronzérem.

A matematikai diákolimpián Torontóban 73 ország csapa
ta vett részt. Magyarország -  Kína, Románia, Oroszország és Viet
nam mögött -  az ötödik lett. A magyar csapat: Bárász Mihály, 
Burcsi Péter, Koblinger Egmont maximális pontszámmal első díj; 
Németh Zoltán második díj; Szádecky-Kardoss Szabolcs, Valkó 
Benedek harmadik díj. Burcsi Péter a pápai Türr István, míg a 
többiek a budapesti Fazekas Mihály Gimnázium tanulói. A csa
patot Horn Gyula miniszterelnök személyesen köszöntötte.

A kémiai diákolimpia csapata: Rosta Edina (Vörösmarty 
Mihály Gimnázium, Érd) aranyérem, Bukóczy Gábor (Fazekas 
Mihály Gimnázium, Budapest) ezüstérem, Szekeres Zsolt (Apá

Futó Gábor, az ELTE hallgatója, aki a budapesti Fazekas Mihály 
Gimnáziumban érettségizett, mint Horváth Gábor tanítványa; 

Juhász Sándor, a budapesti Fazekas Mihály Gimnázium IV.
osztályos tanulója, Horváth Gábor tanítványa;

Koblinger Egmont, a budapesti Fazekas Mihály Gimnázium IV.
osztályos tanulója, Horváth Gábor tanítványa;

Mizera Ferenc, az ELTE hallgatója, aki Szlovákiában, Rév-Ko- 
máromban érettségizett, mint Szakái Ildikó, Szabó Endre és 
Spátai Lot ár tanítványa;

Tóth Gábor Zsolt, a budapesti Árpád Gimnázium III. osztályos 
tanulója, Vankó Péter tanítványa.

Dicséretben részesültek:
11. Halbritter András, a BME hallgatója, aki a győri Czuczor 

Gergely Bencés Gimnáziumban érettségizett, mint Csonka 
László tanítványa;

12-13. Bárász Mihály, a budapesti Fazekas Mihály Gimnázium
III. osztályos tanulója, Horváth Gábor tanítványa;
Várhegyi Péter, a BME hallgatója, aki a budapesti Fazekas 
Mihály Gimnáziumban érettségizett, mint Horváth Gábor 
tanítványa;

14-15. Koncz Imre, a budapesti Fazekas Mihály Gimnázium II. 
osztályos tanulója, Horváth Gábor tanítványa;
Lovas Rezső, a debreceni KLTE Gyakorló Gimnáziumának
III. osztályos tanulója, Dudics Pál, Kirsch Éva és Szegedi 
Ervin tanítványa.

Jegyzőkönyvi dicséretben részesültek:
Feldmann Márton, a soproni Vas- és Villamosipari Szakközép- 

iskola IV. osztályos tanulója, Lendvay Péterné tanítványa; 
Juhász Bertalan, a debreceni KLTE Gyakorló Gimnáziumának

IV. osztályos tanulója, Dudics Pál tanítványa;
Madarassy Pál, az ELTE hallgatója, aki a budapesti Fazekas

Mihály Gimnáziumban érettségizett, mint Horváth Gábor 
tanítványa;

Radnóti Gergely, a paksi Vak Bottyán Gimnázium IV. osztályos 
tanulója, Horváthné Szabó Julianna és Gálosiné Kimle 
Mária tanítványa;

Salk Miklós, a pécsi Babits Mihály Gimnázium IV. osztályos 
tanulója, Koncz Károly tanítványa.

czai Csere János Gimnázium, Budapest) bronzérem, Nagymáté 
Emese (Eötvös József Gimnázium, Budapest) bronzérem. Rosta 
Edina kapta a legjobb leányversenyző díját is.

Az informatikai diákolimpia Eindhovenben, Hollandiá
ban volt 52 ország részvételével. Az országok sorrendje így kez
dődik: Csehország, Kína, Oroszország, Románia, Magyarország. 
A magyar csapat: Blahut György (Szent István Gimnázium, Bu
dapest) aranyérem, Fige Péter (Hermann Ottó Gimnázium, Mis
kolc) aranyérem, Kovács Gábor (Radnóti Miklós Gimnázium, 
Budapest) aranyérem, Tringal Mihály (Földes Ferenc Gimnázi
um, Miskolc), Fenyvesi Anikó (Teleki Blanka Gimnázium, Szé
kesfehérvár).

Az orosz nyelvi diákolimpia Moszkvában volt. Magyaror
szág lett az első, megelőzve a szláv nyelvű országokat is. A csa
pat minden tagja aranyérmet kapott: Ispánovity Márta, Illés 
Zsuzsa (mindketten Radnóti Miklós Gimnázium, Budapest), 
Szántó Péter (Veres Pálné Gimnázium, Budapest), Hegedűs 
Adrienn (Bányai Júlia Gimnázium, Kecskemét), Böröczfy Zsófia 
(Károlyi Mihály Gimnázium, Budapest), Hetesy Szilvia (Feren
ces Gimnázium, Szentendre), Sághy Mária (III. Béla Gimnázi
um, Baja), Szathmári Edit (Zrínyi Ilona Gimnázium, Nyíregyhá
za), Ádám Szilveszter(Jurisits Miklós Gimnázium, Kőszeg).
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TÁRSULATI ÉLET

AZ EÖTVÖS TÁRSULAT KÖZGYŰLÉSE
Az Eötvös Társulat 1995. szeptember 25-én tartotta évi 

küldöttközgyűlését. Ezen Kiss Dezső elnök áttekintette az 
elmúlt esztendő eredményeit. A gyűlés fényét emelte 
Kürti Miklós tiszteleti tagunknak és Lánczos Györgynek, 
Lánczos Kornél holocaustot egyedül túlélő magyar roko
nának üdvözlése és felszólalása.

A közgyűlés tiszteletbeli elnökévé választotta Csikai 
Gyulát, a Kossuth Lajos Tudományegyetem professzorát. 
Csikai Gyula a Magyar Tudományos Akadémia, az Euró
pai Akadémia, a New Yorki Tudományos Akadémia tag
ja, az MTA Fizikai Osztályának alelnöke. Nemzetközileg 
kimagasló szinten műveli a tiszta és alkalmazott magfizi
kát, elsősorban a neutronfizikát. A Nemzetközi Atom
energia Ügynökség szakértője. A hazai fizikai kutatások 
és fizikatanítás felemelkedéséért rendkívül sokat tett a 
Kossuth Egyetem Kísérleti Fizikai Tanszékének vezetője
ként, a Kossuth Egyetemen, a Művelődési Minisztérium
ban és az Akadémián betöltött magas beosztásai során, 
az Eötvös Társulat főtitkáraként és elnökeként. Tagjaink 
ismerik mély kísérleti fizikai érzékkel áthatott előadásait, 
írásait. Elnyerte a Fizikai Szemle nívódíját is. A megvá
lasztás egyhangúan történt. Bízunk abban, hogy tiszteleti 
elnökként tovább segíti Társulatunk munkáját.

A k özgyű lés új tiszteleti tagokat választott.
Harsányi János tiszteleti tagságát a közgyűlés egy

hangúan megerősítette. Harsányi János 1920-ban szüle
tett Budapesten. Édesapja gyógyszerész volt. A Fasori 
Evangélikus Gimnáziumban tanult. Szeretve tisztelt taná
ra volt Renner János, Eötvös Loránd tanítványa és mun
katársa, aki 1969-ben Társulatunk első Eötvös-érmét kap
ta. Harsányi János matematikából Országos Középiskolai 
Tanulmányi Versenyt nyert. 1950-ben hagyta el Magyar- 
országot. Amikor az amerikai-szovjet leszerelési tárgyalá
sok megindultak, szakmai segítségét kérték. Erre dolgoz
ta ki a nem teljes információval rendelkező játékosok 
optimális stratégiájának elméletét. Neumann és Morgen
stern alapvető könyve a játékelmélet közgazdasági alkal
mazásairól 1944-ben jelent meg. Nem véletlen , hogy az 
elmélet továbbfejlesztői, köztük Harsányi János 50 évvel 
később, 1994-ben kapták meg a közgazdasági Nobel- 
díjat. Harsányi János életrajzát a Fizikai Szemle 1994. de
cemberi és 1995. szeptemberi számából ismerjük. Nobel- 
előadást az 1995. májusi szám közölte. 1995. május 15-én 
tartott előadást az Eötvös Társulatban. Neumann János 
egyetlen hazai elismerése az Eötvös Társulat tiszteleti 
tagsága volt. Méltónak éreztük, hogy nem egész 67 év 
múltán Neumann János művének folytatóját, Harsányi 
Jánost is tiszteleti taggá fogadjuk, mint olyant, aki Neu- 
mannt követve nagyot és eredetit alkotott a valóság ra
cionális modellezése és e matematikai modellek gyakor
lati alkalmazása terén.

Csonka Pál eredményes mérnök-nemzedék fiaként 
született 1934-ben Budapesten, itt volt fizikushallgató,

1956 sodorta el Amerikába. De kapcsolatban maradt a 
magyar tudománnyal. Moravcsik Mihály tanítványának 
vallja magát, nála doktorált. Magyar szerzőkkel közös 
tanulmányai jelentek meg. Az Oregoni Egyetemen az 
Elméleti Fizikai Tanszék vezetője lett. Munkáját a fizika 
széles körére kiterjedő fantáziadús érdeklődés, meglepő 
témák választása jelenti, a kozmológiától és a plazmáktól 
a gyorsítótechnikáig és a műsorszóró mesterséges holda
kig. 1993-ban Fulbright Professzorként érkezett az SZKI- 
ba, majd tartózkodását (többek között gyermeke magyar 
iskola iránti lelkesedésétől támogatva) meghosszabbítot
ta. Bekapcsolódott a hazai tudományos közéletbe. Nagy 
és pozitív feltűnést keltett a Physics World kelet-európai 
számába írt, a magyar fizikát pozitívan elemző tanulmá
nya, amit a Fizikai Szemle 1995. szeptemberében közölt.

Fenyves Ervin sikeres kutatást folytatott a kozmikus 
sugárzás és a kísérleti részecskefizika területén. Már Já- 
nossy Lajos hazatérése előtt Barnóthy Jenő mellett foglal
kozott a kozmikus sugárzás müon-komponensének vizs
gálatával. Később Jánossy Lajos mellett a senior kutató 
szerepét töltötte be. Számos kozmikus sugárzási mérést 
ily módon vagy ő iniciált, vagy segített a kivitelezésben 
és ellenőrizte a kísérleteket. A későbbiek során felismer
ve, hogy a kozmikus sugárzási vizsgálatok olyan nagy 
berendezéseket igényelnek, amelyekkel Magyarország 
nem rendelkezik, fokozatosan átállította a kozmikus su
gárzási vizsgálatokat részecskefizikai vizsgálatokká. Ezt 
az tette lehetővé, hogy ehhez nem volt szükség gyorsító
berendezésekre, lehetett emulziós lemezeket besugároz
ni szerencsésebb országok hagy gyorsítóin és „csak” a 
felvételek hazai kiértékelése maradt hátra. Meghatározó 
szerepe volt a hazai kísérleti részecskefizikai kutatások 
kifejlesztésében, a magyar részecskefizikai laboratórium 
megteremtésében. 3 évet töltött az Egyesített Dubnái In
tézetben, mint annak igazgatója. Később Magyarországot 
képviselte a bécsi Atomenergia Ügynökségben. 1964-ben 
elhagyta Magyarországot és az Egyesült Államokba távo
zott. Jelenleg a dallasi Metodista Egyetem professzora. 
Utóbbi időben rendszeresen látogat Magyarországra, elő
adásokat tart, kapcsolatban van a hazai kutatókkal.

Társulati díjak átadására is sor került.
Halász Tibor, a szegedi Juhász Gyula Tanárképző 

Főiskola tanára kapta az Eötvös Érmet. Nincs olyan álta
lános iskolai tanár, aki ne ismerné, ne tisztelné Halász 
Tibort. 40 éve szerezte tanári diplomáját, 33 évet dolgo
zott a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, ott vezeti a 
Közoktatásfejlesztő Kutatócsoportot. Jelenleg az átjárható 
középiskola foglalkoztatja. Az elmúlt 20 évben 6 millió 
példányban fogyott el 14 könyve-tankönyve. Mintegy 
100 tanár-továbbképző előadást tartott. Szerepe van ab
ban, hogy a magyar 14 évesek természettudományos 
tudását világelsőként tartja számon a nemzetközi felmé
rés. Az Oktatásügy Kiváló dolgozója.
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A Társulat Prométheusz-díjáT Rósa Géza, a Paksi 
Atomerőmű Rt. ipari és biztonsági főosztályvezetője 
kapta a fizikai gondolkodás terjesztéséért. Rósa Géza 
nagyon sokat tett azért, hogy a fizika modern társadalom 
minden polgárához szóló üzenete nagyon széles körhöz 
eljusson. Fő munkaterülete, a sugárvédelem ma a közér
deklődés előterében áll. Könyvével, TV-műsorokkal, cik
keivel, előadásaival elsősorban az atomerőművek bizton
ságának és a sugárvédelemnek a reális-racionális megíté
lését tette közkinccsé. Mint a Tolna megyei Csoport elnö
ke, majd mint a Társulat főtitkára kiemelkedően sokat tett 
a tanárok és diákok körében végzett igényes tudomány
terjesztés érdekében.

A Társulat Eötvös-plakettjét Kiss Dezső elnök Pellet 
Sándornak, az Országos Sugárbiológiai és Sugáregész
ségügyi Kutató Intézet osztályvezetőjének adta át. Pellet 
Sándor a Társulat legrégibb, egyik legaktívabb csoportjá
nak, a Sugárvédelmi Szakcsoportnak titkáraként példa
mutatóan aktív társulati munkát végez.

A Társulat tudományos díjainak kiosztására is a köz
gyűlésen került sor.

Lévai Péter, az MTA-RMKI tudományos főmunkatársa 
„Kollektív állapotok létrejötte nagyenergiás nehézion 
ütközések vizsgálata terén” elért tudományos eredmé
nyeiért Novobátzky Károly-díjat kapott.

Raics Péter, a KLTE Kísérleti Fizikai Tanszékének 
docense „A neutron-reakciók hatáskeresztmetszet-mé- 
rési eljárásainak fejlesztése, alkalmazások témakörben” 
elért tudományos eredményei alapján Szalay Sándor- 
díjat kapott.

Radnóczi György, az MTA-MFKI tudományos főosz
tályvezetője, „A vékonyréteg fizika és elektronspektrosz
kópia területén elért nemzetközileg kiemelkedő tudomá
nyos eredményeiért” kapta a Schmid Rezső-díjat.

Krasznahorkay Attila, az MTA-ATOMKI tudomá
nyos osztályvezetője a „Magspektroszkópiai vizsgálatok 
töltöttrészecske nyalábban” tárgykörben elért tudomá
nyos eredményei alapján kapta a Selényi Pál-díjat.

VÉLEMÉNYEK
„A fizika felsőfokú oktatása Magyarországon” című tanulmányhoz

1. „...a fejlett országokban a hagyományos, egyetemi
kutatóintézeti, illetve ipari kutató-fejlesztő alkalmazás 
mellett igen széles körben találunk fizikusokat újszerű, 
olykor meglepő feladatkörökben, mint például az ipar
ban a folyamatszervezéstől az igazgatásig, a szolgálta
tásban, a környezetvédelem és a szabvány- és szabadal
mi ügyek területén, a bűnüldözés és a honvédelem egyes 
szakágaiban, önálló vállalkozóként és az államigazga
tásban.” (95/5. 174. o.)

Jóllehet a fenti idézet annak illusztrálására szolgál, 
hogy a fizikusi végzettséggel mi mindent lehet végezni, 
ennek ellenére azt hiszem, hogy ez inkább azt támasztja 
alá, hogy mi mindenre kényszerülnek a fizikus diplomá
val rendelkezők. Ilyen módon csak aláhúzni szeretném
O.F. de Chátel lapukban közzétett véleményét, hogy a 
munkavállalás lehetőségeinek felmérését alaposabban 
kellene elvégezni. Elegendő csak a hétvégi Süddeutsche 
Zeitung megfelelő álláshirdetéseit megnézni, hogy kide
rüljön; meglehetősen sok fizikus keres állást!

2. Lévay Béla hiányolja a doktoranduszok státusának 
tisztázását a tanulmányból, s külföldi összehasonlítást 
szívesen venne. (95/7. 251.). Ami a müncheni egyeteme
ket illeti (Ludwig-Maximilians-Universität, valamint Tech
nische Universität), s ez tulajdonképpen jellemző vala
mennyi német egyetemre, a doktoranduszok három „ka
tegóriája” különböztethető meg. A legtöbben valahol 
„állással” rendelkeznek, s emellett beiratkozott egyete
mistaként végzik kutatómunkájukat. A következő cso
portba tartoznak azok, akik valamilyen ösztöndíjat kap
nak kutatásukhoz (alapítványtól, cégtől stb.). E csoport 
tagjai az elsőkhöz hasonlóan egyáltalán nem vesznek 
részt az egyetemi oktató munkában. A legkevesebben

vannak azok, akik az egyetem (vagy valamilyen egyetemi 
alapítvány) ösztöndíjasai, s ennek fejében vesznek részt 
az egyetemi oktató munkában. Mindenkori óraszámukat 
a kötött szerződés szabályozza. Nincs egységes rendszer, 
intézetenként más és más.

3. A tanári pálya elismertségének, megbecsültségének 
kérdése ugyan előkerül a tanulmányban, de -  úgy érzem 
-  az igazi „diagnózis” nem fogalmazódott meg. A közölt 
„terápiás javaslatot” (mester-tanári vagy hasonló tudomá
nyos jellegű elismerés) nehezen tűnik realizálhatónak. Az 
anyagi megbecsülés egyáltalán nem lekicsinylendő gond
jának megoldása még nem elégséges. Németország bizo
nyos tartományaiban (így például Bajorországban) mate
matika-fizika szakos gimnáziumi tanárban kimondottan 
hiány mutatkozott egészen mostanáig. Az ok itt egyálta
lán nem az anyagi lehetőségekben volt keresendő, 
ugyanis Németországban a tanári állás a jobban fizetett 
foglalkozások közé tartozik. Egyik ok a tanári pálya álta
lános társadalmi presztízsének elvesztése. Ennek Magyar- 
országon is tapasztalható egyik jele már az egyetemisták 
körében megfigyelhető: a fizikus hallgatóval szemben a 
tanárszakos hallgató mintegy „másodrangú” egyetemi 
polgár (saját tapasztalat). Másik ismérve a tanárok -  ta
nulmányban is hangsúlyozott -  kicsiny „felemelkedési 
lehetősége”. Miután itt Németországban viszonylag sok 
az állásnélküli fizikus, aki akár tanárnak is elmenne 
immár (de ehhez újra kell gyakorlatilag mindenből vizs
gáznia), így az első probléma „megoldottnak” látszik. A 
második kérdés itt is „mostohacipős”, bár bizonyos címek 
adásával (Studienrat, Oberstudienrat stb.) igyekeznek ezt 
valamelyest kompenzálni. Jóllehet anyagi okokból „ma
gánórák” adására az itteni tanárok nem kényszerülnek, a
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viszonylag magas óraszám (gimnáziumban heti 23) mel
lett, még ha maradna is idejük és lehetőségük, nem na
gyon foglalkoznak tudományos tevékenységgel.

4. Az előző pontban említett tanári presztízs emelésére 
egy javaslat. Az általános intelligencia emelését, s ezáltal 
egyfajta „tekintély-emelést” szolgálná, ha bevezetésre 
kerülne az egyetemen a fizika-történet, valamint a fizika 
tudományelméleti, filozófiai alapjainak valamilyen alap
fokú oktatása. Ez persze a fizikusképzésben sem lenne 
megvetendő. (Néha nem csak a rész, hanem az egész is 
érdekes lehet!)

5. A tanulmány nem foglalkozik a vizsgakövetelmé
nyek egységessé tételével. Az egyetemi demokratizálódás 
útját jelenthetné, ha egyrészt növekedne az írásbeli vizs
gák részaránya (ez jóllehet javítási többletmunka, de ke
vesebb vizsgáztatás az oktatóknak), másrészt a vizsgák 
időben és tematikában is ellenőrizhetővé tétele megvaló
sulna (egyeseket órákig „kínoznak”, mások öt-tíz perc 
alatt megszerzik a jelesüket vagy elégtelenjüket).

6. Az egyszakos tanári végzettséget (95/7. 245. o.) Né
metországban nem fogadják el. Az egységesülő Európa 
felé való törekvésünkben talán nekünk is jobb lenne más 
utakat járni.

Remélem, hogy a fenti szempontok segíthetik az ELFT 
által kezdeményezett, általam is igen hasznosnak és fon
tosnak tartott vizsgálatok folytatását és a fizika felsőokta
tásának tervbe vett megújítását.

Balogh Vilmos Szilárd 
Ludwig-Maximilians-Universitát, München

A BME Gépészmérnöki Kara Oktatási Bizottságának 
véleményét is figyelembe véve a tanulmánnyal, illetve a 
fizika kaainkon való oktatásával kapcsolatban az alábbi 
észrevételeket teszem.

1. Egyetértünk azzal a megállapítással, hogy a fizika a 
természettudományok alapját képező tudomány, és fel
sőfokú oktatása sokrétű célokat valósít meg.

2. A tanulmány hamis képet fest a Karon folyó fizika- 
oktatásról: a 13. táblázat adatai nem felelnek meg a való
ságnak. Átmeneti tantervűnkben ugyanis két fizika-tárgy 
is szerepel: az 1. félévben Fizika 3+0, vizsga; a 7. félév
ben Fizika II. 2+0, vizsga.

A kredit-rendszerű moduláris képzésben ugyancsak 
két tárgyat hirdettünk meg: a Fizika I. és a Fizika II. fakul
tatív tárgyakat. További fizika jellegű tárgyaink: épületfi
zika, polimérfizika. A táblázat kitöltésekor az eljárás nem 
volt kellően körültekintő; konzultáció alapján a Miskolci 
Egyetem esetében követett módon kellett volna eljárni.

3. Helyesebbnek tartottuk volna, ha az elemzés nem
csak németnyelvű egyetemekre hivatkozott volna, hiszen 
ugyanennyi ellenpélda is felsorolható.

4. A fizika kellő matematikai apparátus nélkül való ok
tatását nem tartjuk célravezetőnek. Fontosnak tartjuk vi
szont, hogy önálló fizika tárgy keretében oktassunk olyan 
fejezeteket, amelyeket a gépészkari tárgyak nem fednek 
le, de a fizikai világkép kialakításához nélkülözhetetlenek.

5. A Gépészmérnöki Kar már korábban elhatározta, 
hogy kellő időben, a megfelelő tapasztalatok birtokában 
felülvizsgálja és -  szükség esetén -  korrigálja az alaptár
gyi tantervet. Erre azonban csak egy ciklus lefutása után 
kerülhet sor. (A kredit-rendszerű képzés jelenleg a II. 
évfolyamnál tart.)

6. Javasoljuk, hogy az átmeneti időszakban a BME 
Fizika Intézete választható (és nem fakultatív) címen hir
dessen meg fizika-tárgyakat, mert így e tárgyak kredit- 
pontjai is elszámolhatók.

Molnár Károly 
BME Gépészmérnöki Kar dékánja

Érdeklődéssel olvastam a Szemle utóbbi számaiban 
megjelent cikksorozatot, mely a fizikaoktatás helyzetét 
mutatta be egyetemeinken, főiskoláinkon. Az érdekes és 
alapos tanulmány átfogó képet ad ezen tudomány tanítá
sának tematikájáról, óraszámairól, azaz tantervi hálójáról 
azokban a felsőoktatási intézményekben, ahol köztudott a 
fizika jelenléte (Tudományegyetemek fizikus, fizikatanár 
szaka; Műszaki egyetemek, főiskolák; Orvosi egyetemek 
...). Talán kevesebben tudják, hogy a Tanítóképzőn is 
tananyag a fizika. A leendő tanítók a természetismeret tan
tárgycsoport keretein belül, egy féléven keresztül, heti 2 
órában tanulnak fizikát (ide tartozik még a kémia, biológia 
és földrajz). Akik viszont a természetismeretet műveltségi 
területként választják, már önálló diszciplínaként Fizikai 
kölcsönhatások címen hallgatják a fizikát. A tárgy képzési 
ideje szintén egy szemeszter, heti óraszáma viszont 3- 
Mindkét változatnál a képzés kollokviummal zárul. A dip
lomát szerzett tanítók a 6-10 éves korosztályt általános 
tanítóként, a 10-12 éves gyerekeket pedig a műveltségi 
területüknek megfelelő szakokon taníthatják. A Főiskolán 
oktatott fizika tananyag célja ennek megfelelően, hogy 
végzett tanítóink megfelelő szintű természettudományos 
műveltséggel rendelkezzenek, ismerjék az alapvető fizikai 
jelenségek magyarázatát. Ennek birtokában a tanulókban 
felmerülő kérdésekre igényes, a természettudományok 
terminológiájának megfelelő válaszokat tudjanak adni. A 
főiskolai fizika tematikája a középiskolai, elsősorban a 
gimnáziumi tananyagra épülve a klasszikus fizika főbb fe
jezeteit tárgyalja, kiegészülve a relativitáselmélettel és a 
kvantumfizika néhány fejezetével.

Zábrádi Antal 
Apáczai Csere János 

Tanítóképző Főiskola, Győr

FELHÍVÁS

A természettudomány és a tudományosság népszerűsítése érde
kében kutatókból, egyetemi oktatókból, doktoranduszokból álló lel
kes kis csapat szívesen vállalkozna színvonalas ismeretterjesztő elő
adások megtartására középiskolákban. Kérjük azokat a középiskolá
kat, amelyek igényt tartanának ilyen előadásokra, jelezzék azt az Eöt

vös Társulat titkárságán, Nagy Zsigmondnénál (1371 Budapest, II. Fő 
utca 68., fax: 201-8682), vagy elektronikus postán Lévai Péternél 
(PLEVAI@RMKI.KFKI.HU).

Szívesen látjuk vállalkozó kedvű (ifjú és örökifjú) kollégák jelentke
zését is, akik csatlakozni szeretnének az előadók csapatához.
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PÁLYÁZATOK

Kedves kollégám!
Én 62 évvel ezelőtt telepedtem le Oxfordban és ugyan azóta 

nem volt sok alkalmam anyanyelvemet használni még sem fe
lejtettem el. Beszélgetés, olvasás még elég jól megy de az írás 
nehéz. Elnézést kérek, hogy angolul folytatom ezt a levelet.

I have been associated with the Soros Oxford scholarship 
scheme since its start nearly ten years ago and took part in the 
interviewing of the candidates. At the beginning we had several 
hundred applicants for between 10 and 20 places but the num
bers decreased rapidly and for the academic year 1994/95 we 
had only about 40 applicants and, much to my disappointment, 
only 4 in the sciences (physics, chemistry, life sciences, earth 
sciences, engineering, medicine). The purpose of this circular 
letter is to ensure that scientific departments in Hungarian Uni
versities are aware of these scholarships.

They are funded jointly by the Soros Foundation and the 
British Foreign and Commonwealth Office (FCO) and are in
tended for young university postgraduates not more than 4 
years after their diploma examination (age group 23-28 years) 
to enable them to spend 9 months (1 October -  30 June) at the 
University of Oxford. They receive a monthly stipend from 
which they pay for their accommodation provided by one of 
the 25 Oxford Colleges to which they will be attached, for their 
food and for the normal living expenses. Their return fare be
tween Hungary and Oxford is also provided.

Scientists are usually allocated to a Laboratory where, under 
the guidance of a supervisor they attend lectures, seminars, 
receive tuition and, most importantly, carry out some advanced 
study or some research. Nine months is of course too short a 
period to engage in something entirely new and it is advisable 
that the scholar’s work should be in a field with which he is 
already familiar so that he may improve his knowledge and 
learn new techniques in another scientific and intellectual envi
ronment. I should also mention that although the scholar will 
probably spend most of his „working” hours in the laboratory 
he is expected to take part in the life of his college and should 
be able to communicate easily with his contemporaries of many 
disciplines and nationalities.

I am writing to you ask: 1. Whether you know of any depart
ments or research groups or individuals at the University of 
Oxford who work in your own field of interest and 2. Whether 
you have any research students of sufficiently high calibre who 
would benefit from a 9 months stay in Oxford without being a 
burden on the host department. If the answer is “yes” I suggest 
that you write directly to the department or individual con
cerned to find out whether the proposed scholar would be 
acceptable. Alternatively you may write to me (in Hungarian if 
you prefer) and I will make the initial approach. I hope that as 
a result of this approach there will be more scientific Soros 
Scholars in Oxford, existing collaborations between depart
ments will be strengthened and new contacts will be estab
lished.

Leaflets summarizing research carried out in the various 
Oxford departments may be obtained from the Soros Alapít
vány (1358 Budapest, Pf. 596.) A list o f these leaflets is ap
pended.
Szívélyes üdvözlettel, Yours sincerely,

Kürti Mikós 
az MTA Tiszteleti tagja

/ V / 'lA O'Z'í ’ 9 /Cu^%
Nicholas Kürti

Emeritus Professor of Physics

1. Anaesthetics, Nuffield Department of
2. Archaeology and the History of Art, Research Laborato

ry for
3. Biochemistry, Department of

3.1. The Glycobiology Institute
3.2. MRC Biochemical and Clinical Magnetic Resonance 

Unit and BHF NMR Research Group
3.3- MRC Immunochemistry Unit
3.4. Genetics Laboratory
3.5. Microbiology
3.6. Laboratory of Molecular Biophysics

4. Biochemistry, Clinical, Nuffield Department of
5. Biological Anthropology, Institute of
6. Cancer Studies and Clinical Trial Service Unit
7. Cardiovascular Medicine, Department of
8. Childhood Cancer Research Group
9. Chemistry, Inorganic, Laboratory of

10. Chemistry, Organic, Dyson Perrins Laboratory
11. Chemistry, Physical, Laboratory of
12. Chemistry, Theoretical, Department of
13. Computing Laboratory
14. Computing Services
15. Earth Sciences, Department of
16. Engineering Science, Department of
17. Environmental Change Unit
18. Geography, School of
19. Human Anatomy, Department of
20. Materials, Department of
21. Mathematical Institute
22. Medicine, Clinical, Nuffield Department of
23. Neurology, Clinical, Department of
24. Obstetrics and Gynaecology, Nuffield Department of
25. Oncology, Clinical, Unit and ICRF Molecular Oncology 

Laboratory
25.1. Clinical Oncology Unit
25.2. Molecular Oncology Laboratory

26. Ophthalmology, Nuffield Laboratory of
27. Orthopaedic, Oxford, Engineering Centre
28. Orthopaedic Surgery, Nuffield Department of
29. Paediatrics, Department of
30. Pathology, Sir William Dunn School of
31. Pathology and Bacteriology, Nuffield Department of
32. Pharmacology, Department of

32.1. Anatomical Neuropharmacology Unit
33. Pharmacology, Clinical, Department of
34. Physics, Department of

34.1. Astrophysics
34.2. Atmospheric, Oceanic and Planetary Physics
34.3. Atomic and Laser Physics
34.4. Condensed Matter Physics
34.5. Particle and Nuclear Physics
34.6. Theoretical Physics

35. Physiology, Laboratory of
36. Plant Sciences, Department of
37. Psychiatry, Department of
38. Psychology, Experimental, Department of
39. Public Health and Primary Care, Department of
40. Radiology, Department of
41. Statistics, Department of
42. Surgery, Nuffield Department of
43. Zoology, Department of
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VÉLEMÉNYEK

HIROSIMA ÖTVENEDIK ÉVFORDULÓJA Joseph Rotblat
Béke Nobel-díjas, 1995

Új korszak köszöntött be ötven évvel ezelőtt, mikor 
Hirosimára ledobták az első atombombát.

Az atomkorszak már a kezdet kezdetén keserűséget 
okozott életre hívóinak, a tudósoknak. A tudomány alap
elveivel -  a nyitottsággal és az egyetemességgel -  szöges 
ellentétben, egyetlen állam birtokolta az atomkorszak 
első vívmányát és politikai céljai érdekében használta fel. 
Ilyen születési hibákkal, és Dr. Strangelove-ok serege 
által felnevelve, nem csoda, hogy az újszülöttből ször
nyeteg lett. Egy 70000 fejű szörny, minden feje egy atom
töltet, mely félelmet és bizalmatlanságot lehel, és az em
beri faj fennmaradását veszélyezteti. Nekünk, tudósok
nak jócskán akad elszámolnivalónk.

Az egészben az a legszomorúbb, hogy mi csak jót 
akartunk. Az atombomba-programot elindító angol és 
amerikai tudósok meggyőződése szerint a bomba ki- 
fejlesztésére azért volt szükség, hogy senki se használ
hassa.

Néhány kutató már nem sokkal a maghasadás felfede
zése után felvetette az atombomba lehetőségét. Sajnála
tos történelmi egybeesés, hogy ebben az időszakban tört 
ki a II. világháború. Az a háború, mely titáni küzdelem 
volt demokrácia és totális diktatúra között, mely a leg
főbb emberi értékek létét veszélyeztette.

Egy tudományos felfedezést tömegpusztító fegyver
ként alkalmazni megbocsáthatatlan bűn egy tudós szá
mára. Ebben a korban mégis megtörténhetett, a törté
nelem súlyos dilemma elé állította a kutatókat. Igazi 
megmérettetés volt ez. Egyfelől katonai célú kutatást 
folytatni ellentétes a tudomány alapelveivel, másfelől 
pont ezen nemes eszméket fenyegette pusztulás, ha fel
hagyva az atombomba fejlesztésével, hatalomra kerül a 
fasizmus.

Tűz és víz közé szorítva nehéz volt dönteni. Ahogy az 
lenni szokott, elsőként a legégetőbb kérdésre kerestek 
választ. A legtöbben úgy vélték folytatni kell a munkát, 

, hogy bebizonyosodjon, lehet-e bombát készíteni.
Az angolok és az amerikaiak attól féltek, a németek 

megelőzik őket. Amikor kiszámítottuk, hogy a bomba 
megvalósítható, biztosra vettük, hogy a németek is elju
tottak erre az eredményre. Csak öt évvel később derült 
ki, hogy félelmünk alaptalan volt. A német atombomba
program számítási hibák és rosszul megtervezett kísérle
tek miatt gyakorlatilag már 1942-ben -  még mielőtt a 
Manhattan Terv komolyan megindult volna — csődöt 
mondott. De akkor ezt még nem tudtuk. Féltünk, ha Hit-

Josepb Rotblat, a Pugwash Konferenciák elnöke, angol fizikusként dol
gozott Los Alamosban. A nukleáris fegyverkezés ellen tiltakozó Ein- 
stein-Russell-kiáltvány egyik aláírója. Ez az 1995. évi hirosimai Pug
wash Konferencia megnyitó előadása volt. A szerző engedélyével kö
zöljük. Fordította Kasztovszky Zsolt.

ler kezébe kerül az új fegyver, megnyeri a háborút. Ez a 
félelmetes lehetőség késztetett a fejlesztés megindítására. 
Addigra megfogalmaztuk magunknak az érveket a bom
ba megalkotása mellett. A mai napig ezeket az érveket 
hozzuk fel, hogy atomfegyvereket birtokoljunk. Célunk 
az elrettentés. Az egyetlen mód, hogy visszatartsuk Hitlert 
bombája ledobásától, ha tudomására hozzuk a visszavá
gás lehetőségét. Azért volt szükségünk a bombára, hogy 
ne kelljen használnunk azt.

Ám kiderült, tévedtünk: A bombát ledobták. Rögtön, 
miután elkészült. Hirosima városára.

Ötven évvel a szörnyű események után a kérdés még 
megválaszolatlan: Valóban el kellett-e pusztulni Hirosi
mának és NagaszakinakP

Az egyszerű tények alapján úgy tűnhet, a válasz -  
igen. Öt nappal a második atombomba ledobása után, 
1945. augusztus 14-én, a háború véget ért. Japán kapitu
lált. Mindkét fél jóval több embert vesztett volna, ha to
vább folytatódik a harc. Elkerülhetetlen volt feláldozni 
Hirosima és Nagaszaki lakosainak életét, hogy egy sokkal 
nagyobb mérvű pusztulást meggátoljunk. Gyermekeink 
ezért azt tanulják a történelemórán, hogy az atombombát 
le kellett dobni.

Mindezt másképp is szemlélhetjük. A másik változat 
igen kényelmetlen helyzetbe hozza a nyugati kultúra 
képviselőit, ezért nem szívesen feszegetik a kérdést. Az 
ötvenedik évfordulóra készülve az Egyesült Államok
beli Smithsonian Intézet megpróbálta felvetni a problé
mát. Olyan heves ellenállással találkozott, hogy kényte
len volt elállni szándékától. Az Amerikai Légió (az ame
rikai háborús veteránok egyesülése) azonban minden 
hatalmával sem képes elhallgattatni minket. Túl sok 
minden szól amellett, hogy az eseményeket a másik né
zőpontból vizsgáljuk.

Először is ellenszenves dolog azt mérlegelni, hogy 
mikor vesztettünk volna több emberéletet: a bombával, 
vagy anélkül. Winston Churchill, volt brit miniszterelnök 
1953-ban írt „A második világháború története” című mű
vében ezt mondja: „Ahhoz, hogy a japánok minden har
cosát megadásra kényszerítsük, legalább egymillió ame
rikait és feleannyi angolt kell a halálba küldeni. ”

Ezek a számok azonban nem egyeznek Amerika leg
felsőbb szintű vezérkari főnökeinek egy esetleges Japán 
elleni amerikai támadásra vonatkozó becslésével. Egy 
1945. júniusban Truman elnökhöz intézett jegyzék sze
rint a japán szigeteken végrehajtott partraszállás 25-46 
ezer áldozatot követel, jóval kevesebbet, mint Hirosima 
és Nagaszaki.

Sőt, egyes történészek szerint még kevesebb amerikai 
esett volna el, mivel a háború már korábban véget érhe
tett volna. Japán katonai szempontból már akkor elvesz
tette a háborút, mielőtt a bomba elkészült. Hajlandó volt
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letenni a fegyvert olyan feltételek mellett, melyeket ké
sőbb valóban elfogadtak. Taiman azonban visszautasítot
ta a tárgyalás lehetőségét.

Mielőtt elemeznénk Taiman döntését, hangsúlyoz
nunk kell, hogy nem volt szükség a bomba bevetésére a 
Japánok ellen. Churchill fenti könyvében így ír: „Hiba 
volna azt gondolni, hogy Japán sorsát az atombomba 
döntötte el. Vereségük bizonyos volt, mielőtt az első bom
ba zuhanni kezdett. ’’

Még többet mond Dwight Eisenhower nyilatkozata, aki 
ebben az időben a Szövetséges Csapatok Főparancsnoka 
volt: „Súlyos kétségeim vannak. Egyrészt úgy vélem, Ja
pán akkor már legyőzetett és a bombát felesleges volt le
dobni. Másrészt hazánknak nem lett volna szabad kihív
ni a világ ellenérzését egy ilyen fegyver bevetésével. Erre 
a tettre nem mentség az, hogy amerikaiakat mentettünk 
meg a haláltól. ”

A bomba ledobása után William D. Leahy admirális, 
az Amerikai Hadvezetés Elnöke helytelenítését így fejezte 
ki: „A japánok vereséget szenvedtek, készek voltak a meg
adásra. Egy ilyen embertelen fegyver bevetése Hirosima 
és Nagaszaki polgárai ellen nem segített háborús célja
inkban. Elsőként használva azt, a sötét középkor alantas 
eszméinek hódoltunk be. Sosem tanítottak arra, hogy 
háborút így is lehet vívni. ”

Ezen indulatok tükrében vajon miért fogadta el Truman 
tanácsadói véleményét, hogy a háborút folytatni kell a 
bomba elkészültéig? Alapos okunk van feltételezni, hogy 
indítékai inkább politikaiak, mint katonaiak. Nevezetesen 
az atombomba kezdettől fogva jelentős fenyegető eszköz 
volt Amerika kezében, a Szovjetunióval szemben.

Egy, az Atomtudósok Közlönyé ben napjainkban meg
jelent írás szerint Japánt már a Manhattan Terv kezdetén 
célpontként szemelték ki. A Hadügyi Tanács már 1943 
májusában indítványozta, hogy az atombombát a japán 
flotta ellen vessék be elsőként. Leslie Groves tábornok 
1945 áprilisában, jóval a bomba elkészülte előtt így nyi
latkozott: „A támadás célpontja mindig is Japán volt. ”

A kutatás kezdetén azonban nem gondolták a tudó
sok, hogy a fegyvert bevetik Japánban. Az elrettentés 
taktikáját -  a bomba kifejlesztésének fő ideológiai alapját 
-  nem lehetett Japánra alkalmazni, mivel senki sem gon
dolta, hogy Japán is gyárt atombombát.

Taiman elnök egyik tanácsadója, James F. Byrnes kül
ügyminiszter, aki szintén a háború folytatása mellett állt, 
így vélekedett akkor: „A birtokunkban lévő bomba be
mutatása megszelídíti majd Oroszországot. ”

Groves tábornok még pontosabban fejezte ki a célo
kat: „Két héttel azután, hogy a kezembe került a Manhat
tan Terv irányítása, nem volt kétségem afelől, hogy az 
akció valódi ellenségünk, Oroszország ellen irányul. ”

Ezek után világos, hogy Hirosima és Nagaszaki elpusz
títása nem a Világháboa'i végét, hanem a Hidegháború 
kezdetét jelentette. Az első lépés volt ez egy végzetes 
úton, egy őrült fegyverkezési verseny kezdete, melynek 
végén nukleáris holocaust, a civilizáció pusztulása fenye
get. A legtöbb tudóst aggodalommal töltötte el az esemé
nyek alakulása. Az akkori idők egyik legnagyobb fiziku
sa, a dán Niels Bohr valóban megjósolta a nukleáris fegy
verkezési versenyt és annak keserű következményeit.

Jóval a bomba elkészülte előtt kidolgozott egy elképze
lést a fegyverkezés megállítására, ám javaslatát elvetették, 
annak ellenére, hogy Roosevelt elnök támogatta. Mikor a 
bomba megépítése a végéhez közeledett, a kutatók egy 
része memorandumot fogalmazott meg. A Franck Jelen
tésben határozottan ellenzik az atombomba bevetését 
civil lakosság ellen. Továbbá felhívják a figyelmet, hogy 
ez a politika fegyverkezési versenyt indít el, mely belát
hatatlan eseményekbe torkollhat. Ezután Szilárd Leó nyi
latkozatában erkölcsi alapokon ellenezte az atombombát.

Nem minden tudós támogatta azonban ezen törekvé
seket. Teller Ede, aki a hasadási bomba befejezése előtt 
Los Alamosban dolgozott, így válaszolt Szilárdnak:1 „Be
szélgetésünk óta sokat gondolkoztam az atombomba 
esetleges katonai felhasználását ellenző érveiden. Elhatá
roztam, hogy nem avatkozom a kérdésbe. A véletlen, 
hogy ilyen félelmetes fegyvert fedeztünk fel, nem kötelez 
arra, hogy használatáról is állást foglaljunk. ”

Az a nézet, hogy a tudósok nem felelősek találmánya
ik felhasználásáért még mindig él a tudós társadalomban. 
Ez a vezető politikusokat és katonákat nukleáris fegyver
kezésre ösztönzi. Szomorú tény, hogy számos tudós fon
tos szerepet játszott a támadókedv fenntartásában, gyak
ran csupán kíváncsiságuk kielégítése érdekében. Theo
dore Taylor, aki egykor Los Alamosban főkonstruktőr 
volt, ma pedig lelkes Pugwash-aktivista, találóan írja le a 
bomba tervezőit fűtő szenvedélyeket: „A leginkább ösz
tönző tényező az az intenzív örömérzés, melyet minden 
kutató és mérnök tapasztal, ha szabad kezet kap abban, 
hogy kérdéseinek végére járhat, teljesen új fizikai jelensé
get fedezhet fel és azt a gyakorlatban is alkalmazhatja. ”

Bár nincsenek közvetlen bizonyítékaim, bizonyos va
gyok, hogy így történt ez a Szovjetunióban is, a cselja- 
binszki és arzamaszi intézetekben. Amint mondottam, 
nekünk, tudósoknak, sokmindenről számot kell adnunk.

Fontos kiemelnünk, hogy már a kezdetektől voltak, és 
ma is vannak nyugati tudósok, akik tiltakoznak az ellen, 
hogy a tudományt az emberiség érdekei ellen fordítsák. 
Kitartóan küzdenek, hogy elhárítsák a tudományos felfe
dezések, elsősorban az atomfegyverek létéből eredő ve
szélyt. Külön szeretném megemlíteni az Amerikai Tudó
sok Egyesületének állandó, bátor tiltakozását, melyet az 
Atomkutatók Közlönye (Bulletin of Atomic Scientists) 
támogat. A nemzetközi színtéren pedig a Pugwash-moz- 
galom játszik fő szerepet.

Negyvenhat ország tudósai, akik a mostani hirosimai 
konferenciára jöttünk, valamint a házigazdák, figyelem
mel kísérjük a tudományos eredmények alkalmazását. 
Igenis komolyan vesszük társadalmi felelősségünket. 
Jelentős időt és energiát szentelünk annak, hogy elejét 
vegyük a tudományos eredményekkel való visszaélés
nek. Feladatunknak tekintjük, hogy nyomon kövessük az 
egyes kormányok működését, és felhívjuk a lakosság 
figyelmét a vakmerő politika veszélyeire. Legfőbb cé
lunk, hogy szaktudásunkkal és képességeinkkel meg
előzzük a katonai konfrontációt, különösképpen a nuk
leáris veszedelmet. A népek közötti békés együttműkö

1 Ennek hátteréről érdekes részleteket mondott el Teller Ede budapesti 
előadásában (Fizikai Szemle 1994/1).
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dés légkörét kívánjuk megteremteni. Ebben a szellemben 
szeretnénk ezen a héten Hirosimában dolgozni.

A Hirosima elleni atomtámadásra ötven év múltán em
lékezve, a tudós szemszögéből szóltam. A következő hoz
zászóló, Shuichi Kató professzor -  mint egyszerű polgár, 
aki sokat szenvedett a háborúban -  beszél majd. Meg kell 
mondanom, amellett, hogy tudós, magam is egyszerű pol
gár vagyok. Én is rengeteget szenvedtem a II. világhábo
rúban. Sőt, már az elsőben is. A háború mindenki számára 
szenvedés. Testi, lelki, szellemi értelemben.

A háború elembertelenít. Kimondhatatlan tettek vég
hezvitelére bír rá. Kétségtelen, hogy mindkét fél részéről 
követtek el szörnyűségeket a Világháborúban. A japánok 
emdertelenül bántak a hadifoglyokkal, a Tokió elleni 
amerikai légitámadás barbár módon lerombolta a várost. 
Mindkét félnek el kell ismernie a tényeket, és őszintén a 
másik bocsánatáért kell folyamodnia.

Tudósként én is a japán nép bocsánatát kérem. Az 
atombomba használatához nem volt jogunk, elkészítése 
is szükségtelen volt. Nemcsak a kioltott emberéletek, 
nemcsak a pusztítás írható számlánkra, hanem a nukleá
ris fegyverkezés kezdete is, az állandó fenyegetettség 
mely az egész emberiséget érinti. Többé semmi sem lesz 
a régi. Damoklész kardja mostantól felettünk lebeg. 
Mindnyájan -  tudósok és hétköznapi emberek -  örök 
éberségre vagyunk kárhoztatva. Fel kell hagynunk min
denfajta háborúval, mert egy úgynevezett hagyományos 
háború is óriási szenvedést okozhat. így kell cseleked
nünk, mert ha egyszer kitör egy háború, az könnyen 
nukleáris háborúvá válhat.

Ezen város ötven év előtti tragédiája, lakóinak szenve
dése csak úgy tehető jóvá, ha többé nem a háborúval kí
vánjuk a viszályokat megoldani, ha utat nyitunk egy biz
tonságos, békés világba.

KÖNYVESPOLC

L.P. Csernai: INTRODUCTION TO RELATIVISTIC HEAVY ION COLLISIONS
John Wiley and Sons, 1994, Chichester, New York, Brisbane, Toronto, Singapore, 310 oldal

A relativisztikus nehéz-ion ütközések fizikája szerte a világban és 
Magyarországon is aranykorát éli. Nagy nemzetközi kísérleti programok 
várják az Európai Magfizikai Kutatóközpontban, a CERN-ben és az 
Egyesült Államok-beli Brookhaveni Nemzeti Laboratóriumban (BNL) a 
kísérleti és elméleti fizikusok új generációját, hogy az anyag egy új hal
mazállapotát, a protonok és a neutronok megolvasztásával kapott 
kvark-gluon-plazmát kísérleti úton előállítani, azonosítani, a rács-kvan- 
tumszíndinamikai számítások alapján megjósolt tulajdonságokat mérni 
tudják. Csernai László könyve olyan felsőbbéves fizikus hallgatók és 
doktoranduszok számára íródott, akik be szeretnének kapcsolódni a 
nagyenergiájú fizikának ebbe a dinamikusan fejlődő új ágába. Csernai 
László a norvégiai bergeni egyetem elméleti fizikai tanszékének tan
székvezető professzora és a KFKI Részecske és Magfizikai Kutató Inté
zetének tudományos tanácsadója. Könyve annak a nagysikerű előadás- 
sorozatnak az alapján készült, melyet a minnesotai egyetem (USA) és a 
bergeni egyetem diákjai számára állított össze. (Érdekességképpen meg 
szeretném említeni, hogy az előadások angol nyelvű fóliáit előállító TgX- 
program a szerzőtől bitpostán közvetlenül megkapható. Az érdeklődők 
küldjenek elektronikus levelet a szerzőnek a csemai@senteflfi.uib.no 
vagy a csernai@rmki.kjbi.hu internet címre.)

A könyv a közepestől az ultra-relativisztikus energiákig tárgyalja a 
nehéz-ionok ütközésének dinamikáját főként hidrodinamikai és statisz
tikus fizikai módszerek segítségével. Kiemelten foglalkozik a relativisz
tikus hidrodinamikai számítások alkalmazásaival, különös tekintettel a 
magyar hidrodinamikai iskola által elért eredmények ismertetésére.

A könyv angol nyelven íródott, tíz fejezetből áll. Az első fejezet a 
nehéz-ion ütközések fizikájának alapvető fenomenológiai leírását adja, 
körvonalazza a szakterület fő irányait. Ezen belül hangsúlyt kap a 
kvark-gluon-plazma, valamint a maganyag állapotegyenletének a vizs
gálata, a kollektív állapotok és a részecskekeltés fenomenológiája. Meg
ismerkedhetünk ebből a fejezetből a nehéz-ion fizika fő energia-tarto
mányaival és az ezekhez kapcsolódó létező, illetve teivezett kísérleti 
berendezésekkel. Végül áttekintést kaphatunk a nehéz-ion fizika mag
fizikai, részecske-fizikai, statisztikus fizikai, relativisztikus hidrodinami
kai és asztrofizikai kapcsolatairól.

A második fejezet bevezetést nyújt a relativisztikus kinetikus elmé
letbe, áttekinti a fázistérbeli eloszlások alapvető tulajdonságait, illetve 
a makroszkopikus mennyiségek eloszlásfüggvényből történő származ
tatását, ismerteti a lokálisan egyiittmozgó koordináta-rendszerek kü
lönböző relativisztikus definícióit, az energia-impulzus tenzor dekom- 
pozícióját.

A harmadik fejezet a relativisztikus transzportfolyamatok elméletét, 
az ötödik fejezet pedig a relativisztikus hidrodinamikai számítások és 
szimulációk elméletét taglalja. Külön fejezet foglalkozik az erősen köl
csönható anyag állapotegyenletének vizsgálatával, különös tekintettel a 
maganyag, a forró hadronikus anyag és a kvark-gluon-plazma állapot
egyenletére. A kinetikus elmélet alapegyenletének különböző analiti
kus, illetve numerikus megoldási módszerével szintén önálló fejezet 
foglalkozik.

Áttekinti a könyv az egyes határesetekben, illetve bizonyos szim
metriatulajdonságok teljesülése esetén fellépő egyszerűsítési lehetősé
geket, többek között ismerteti a relativisztikus hidrodinamikai egyenle
tek alapvető analitikus megoldásait. Külön témakörben taglalja a szerző 
a hidrodinamikai folyamatok végén fellépő kifagyási folyamatot, mint a 
nagyenergiájú ütközésekből kirepülő részecskék impulzus-eloszlásá
nak, így a mérhető mennyiségeknek egyik meghatározó elemét. Ide 
kapcsolódik az ütközési hatáskeresztmetszetek és korrelációk leírása, a 
kollektív hidrodinamikai viselkedés globális folyási analízisből való 
meghatározása. A hidrodinamikai egyenletek skála-tulajdonságait, illet
ve ezek bizonyos sérüléseit is megismerhetjük az egyik fejezet kapcsán.

Végül az utolsó fejezet a kvark-gluon-plazma kísérleti előállítására 
és elméleti azonosítására szolgáló erőfeszítéseket összegzi, áttekintve 
az erős kölcsönhatás elméletének, a kvantum-színdinamikának téridő 
rácson kapott megoldásait, a rács-formalizmus elemeinek bevezetésétől 
az állapotegyenleten keresztül a legújabb numerikus eredmények is
mertetéséig. Foglalkozik a cseppképződési folyamatok dinamikájával, a 
különböző reakciómodellekkel. Ide kapcsolódik a hadronikus húrmo- 
dellek rövid tárgyalása is, és a kvark-gluon-plazma szignatúráinak, 
kísérleti jeleinek az összefoglalása.

Minden fejezet az ismertetett anyaggal kapcsolatos problémákból, fej
törőkből álló feladatsor, és a feladatok megoldásainak ismertetésével zár.

Csernai László könyve széles körű nemzetközi és hazai érdeklődés
re tarthat számot. Noha elsősorban a nagyenergiás nehéz-ion fizika 
iránt érdeklődő hallgatók számára íródott, a terület kutatói számára is 
ajánlani tudom. A nehéz-ion fizika által hasznosított módszerek sok 
esetben közveüen kapcsolódási pontot nyújtanak a fizika más szakterü
letei számára is, így a magfizikusok, részecskefizikusok, statisztikus 
fizikával, hidrodinamikával, illetve asztrofizikával foglalkozó kutatók is 
haszonnal forgaüiatják. Könyvtáraink polcain méltó helyét mielőbb 
foglalja el!

Csörgő Tamás 
MTA KFKI RMKI

mailto:csemai@senteflfi.uib.no
mailto:csernai@rmki.kjbi.hu


T is z te lt  F iz ik a  T an árok !

Ö röm m el tudatjuk, h o g y  újra van  M agyarországon  
ta n eszk ö zg y á rtá s .

G yártm ányaink 80 szá za lék b a n  a fizika o k ta tá sá t  
s e g ítő  ta n eszk ö zö k , m ely ek b en  a korábbi TANÉRT 
és  CALDERONI gyártm án yok  is gyak orlatilag  te ljes-  
körűen szerep e ln ek .

M unkatársaink  k é s z s é g g e l  állnak ren d e lk ezésre  az 
e s e t le g e s  érd ek lő d ésü k  alkalm ával, k érésre p ro s
p e k tu s t é s  árjeg y zék et küldünk.

Áraink -  m int g y ártón á l -  az o rszágb an  a le g sz e r é 
n yeb b ek .

Kérjük, r e n d e lé sé v e l járuljon hozzá  a m agyarország i 
gy á rtá s  fe lle n d íté sé h e z , é sz r ev é te le iv e l, ja v a sla ta i
va l a fe j le s z té s  irányához.

Ö tlete ik  m eg v a ló s ítá sá h o z , gyártásh oz , forgalm a
zá sh o z  p artn erek  vagyu n k  a le h e tő sé g e in k  határán  
belü l.

N agy Ferenc 
ü g y v e z e tő  ig a zg a tó

4027 DEBRECEN, FÜREDI ÚT 76.
4003 DEBRECEN, PF. 38.

“f f  (52) 419-988, FAX: 319-117

Szerkesztőség: Budapest II., Fő u. 68. Eötvös Loránd Fizikai Társulat. Telefon/Fax: 201-8682 
Kiadja az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, felelős: Marx György, szerkesztő: Turiné Frank Zsuzsa, tipográfus: 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 Magyar Hitel Bank 2. sz. fiók 323-10274 számú egyszámláján. 

Megjelenik havonta, előfizetési díj (postaköltséggel) egy évre: 1900.-Ft, egyes szám ára: 140.-Ft + postaköltség.

HU ISSN 0015-3257



fizikai szemle



A Magyar Tudományos Akadémia 
Fizikai Tudományok Osztályának, 

az Eötvös Loránd Fizikai Társulatnak, 
a Magyar Biofizikai Társaságnak, 

a Művelődési és Közoktatási 
Minisztériumnak, 

a Munkaügyi Minisztériumnak, 
a Magyar Fizikus Hallgatók 

Egyesületének 
folyóirata

Főszerkesztők:

Berényi Dénes 
Marx György (vezető) 

Pál Lénárd

Szerkesztő:
Turiné Frank Zsuzsa

Műszaki szerkesztő: 
Kármán Tamás

A Fizikai Szemle novemberi 
számának összeállításában

Bagoly Zsolt,
Frei Zsolt,

Nagy Dénes Lajos

működtek közre.

A címlapon:

A Viking Orbiter által készített, 
elektronikus szupersztrádán 

érkezett képünk a Kármán-krátert 
mutatja a Mars déli pólusa 

közelében.
(Az Internet-lépések felsorolása a 

376. oldalon olvasható.)

TARTALOM

Havass Miklós: Az információs társadalom hajnalán 361
Szalay Istvánná és Zimányi Magdolna: Fizikusok és az Internet 362
Frei Zsolt: Közlekedés az elektronikus szupersztrádán 371
A.M. Hoogeboom: Folyóirat vagy e-print? 373
Braun Tibor: A magyar természettudományos alapkutatás

publikációs adatbankja 376
Számítógépes párbeszéd Hollósi Jözseße\, a HIX elindítójával 377
Ralph Roskies- Meta-számítógép -  álom vagy közeli valóság? 379
E. W.A. Lingeman: Az Internet 383
A F IZ IK A  T A N Í T Á S A
Miky Ronen, Aharon Lipman: A vektorszkóp

-  háromdimenziós mozgások nyomonkövetése és elemzése 395
V É L E M É N Y E K
Hollósi József: Mi lesz holnap? 399
E S E M É N Y E K  400
P Á L Y Á Z A T O K  400
F I Z I K U S N A P T Á R  400

M. Havass: The dawn of the information society 
/. Szalay, M. Zimányi: Physicists and the Internet 
Zs. Frei: Traffic on the electronic superhighway 
AM. Hoogeboom: Journal or e-print?
T. Braun: The publication data bank of Hungarian fundamental research in sciences 
A computer dialogue with / .  Hollósi, the launcher of HIX 
R. Roskies: Metacomputing -  pipedream or practical reality?
E. W.A. Lingeman: The Internet 
TEACHING PHYSICS
M. Ronen, A. Lipman: The V-scope: an “oscilloscope” for motion
OPINIONS, EVENTS
TENDERS, PHYSICISTS’ CALENDAR

M. Havass: Die Morgenröte der Informationsgesellschaft 
I. Szalay, M. Zimányi: Physiker und das Internet 
Zs. Frei: Verkehr auf der elektronischen Superautobahn 
A.M. Hoogeboom: Zeitschrift oder E-Print?
T. Braun: Die Datenbank der Publikationen über ungarische 

Grundlagenforschung in Naturwissenschaften 
Ein Computer-Zwiegespräch mit J. Hollósi, dem Paten des HIX 
R. Roskies: Metacomputer -  Traumbilder oder Realitäten der nächsten Zukunft? 
E.W.A. Lingeman: Das Internet 
PHYSIKUNTERRICHT 
M. Ronen, A. Lipman: Das Vektorskop:

Registration und Analyse dreidimensionaler Bewegungsvorgänge 
MEINUNGSÄUSSERUNGEN, EREIGNISSE 
AUSSCHREIBUNGEN, PHYSIKERKALENDER

А. Хаваш:На заре информационного общества 
И. Салаи, М. Зимани: Физики и Интернэт 
Ж. Фрей: Движение на электронной суперстраде 
А М. Хогебом: Журнал или же е-принт?
Т. Браун: Банк данных по публикациям венгерских 

естественно-научных исследований 
Компьютерный диалог с Й. Холлоши, основателем НИ 
Р. Роскиз: Мета-компьютер -м ечта  или же реальность ближнего будущего? 
Э В А . Линлеман: Интернэт 
ОБУЧЕНИЕ ФИЗИКИ
М.Ронен, А . Липман: Вектор-скоп: регистрациа и анализ трехмерных движений 
ЛИЧНЫЕ МНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ СОБЫТИЯ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ-КОНКУРСЫ, КАЛЕНДАРЬ ФИЗИКОВ



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
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AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM HAJNALÁN Havass Miklós 
az MTESZ elnöke 

SZÁMALK, Budapest

„A tu d o m á n y  h a szn o s , ille tve  v e szé ly e s  h a tá s a  nem  o tt  
a  leg jelen tősebb , a h o l eg yed i is m e r e te k e t g yű jt, vagy  
a n y a g i a lk a lm a z á s o k a t terem t, h a n em  a z  em b eri tu d a t  
á ta la k ítá sá b a n . E k k o r  v is z o n t a z  egyetlen  seg ítség  is  
c s a k  a z  e m b er i ö n tu d a t á ta la k u lá s á b ó l jö h e t  létre. M á r  
tö b b s z ö r  em líte ttem  e z t  a  seg ítsége t: a  fe le lő s s é g é r z e te t .”

(C.F. von Weizsäcker)

Az emberi kultúra mélyreható változásának vagyunk 
tanúi. E folyamat mozgatója ma a számítástechnika és 
telekommunikáció gyors fejlődése, a digitális technikán 
alapuló integrációja, termékeik és szolgáltatásaik áresésé
vel együtt járó széles körű felhasználása.

A digitális technika a szót, számot, hangot, mozgást is 
tartalmazó képet átkonvertálja homogén digitális jelekké, 
amelyeket nagyságrendileg hatékonyabban: gyorsabban, 
nagyobb mennyiségben, jobb minőségben, olcsóbban 
tudjuk tárolni, keverni, átalakítani, továbbítani, mint a 
korábbiakban. Ennek révén a távközlés eddig eltérő kö
zegei, hordozói új elektronikus-digitális hálózattá alakul
nak át, csereszabatosán felhasználva az üvegszál-optikát, 
szatellita-kommunikációt, elektromágneses sugárzást. A 
hálózatok forgalmát nagy teljesítményű számítógépek 
vezérlik, gyakorlatilag korlátlan mennyiségű információt 
tárolva. Az így kialakuló hálózat -  az „információs szu
persztráda” -  a társadalom minden egyede, vállalkozása, 
intézménye számára új típusú elektronikus „tartalmak” 
létesítését, eladását, fogyasztását teszi lehetővé. Létrejön
nek a „világkönyvtárak", „világmúzeumok”, „nemzeti ka
taszterek”, „elektronikus tőzsdék”, „világ-adatbankok” -  
amelyek mindenki számára a kultúra, gazdaság, politika, 
mindennapi élet, szórakozás közhasznú információit, 
eseményeit kínálják. A hálózatokba felhasználóként be
kapcsolódó egyének újfajta, integrált szolgáltatásokat 
nyújtó elektronikus végberendezésekkel kommunikálnak 
(nagyteljesítményű PC-k, interaktív televíziók, mobil- és 
kép-telefonok), amelyek legfontosabb jellemzője az in
teraktivitás. Az interaktivitás egyrészt azt jelenti, hogy a 
felhasználó számára szükséges információkat (legyenek

azok időjárás adatok, napi hírek vagy játékfilmek) akkor 
kérjük le a hálózatból, amikor „fogyasztani” akarjuk (pél
dául Video-on-demand), másrészt a rendszer intelligen
ciáját felhasználva („elektronikus lakájok”) olyan formá
ban és ízlés alapján összeválogatva, „előkészítve” kapjuk, 
ahogyan azt igényeltük. Például autóban ülve, vezetés 
közben az időjárás adatokat akusztikusán hallgatjuk. Ha 
este képernyőt nézünk, izotermás grafikonok formájában 
szelektálva szemléljük a világ azon pontjainak adatait, 
amely földrajzi helyekre kíváncsiak vagyunk; megszabva 
azt, hogy napi adatokra, heti előrejelzésre, vagy statiszti
kai összehasonlításra vagyunk-e kíváncsiak.

Ez az információkkal ellátott, lényegében mindenki 
által hozzáférhető informatikai hálózat egy új, informáci
ós társadalom kifejlődéséhez vezet.

E hálózatban olyan iparágak integrálódnak, amelyek
ről ma még külön beszélünk: a távközlés, a számítógép- 
ipar, a szoftvergyártás, a fogyasztói elektronikai készülé
kek gyártása, a média, a szórakoztatóipar.

Az új lehetőségek áthatják az egész társadalmat. Segít
ségükkel a vállalatok pontosabban tervezik termékeiket 
(CAD, CAM), szolgáltatásaikat (szimuláció), precízebben 
gyártják gyártmányaikat (robotika), hatásosabban szerve
zik eladásaikat (elektronikus katalógusok, elektronikus 
piackutatás, elektronikus üzletkötés és számlázás).

A közigazgatás gyorsabb, pontosabb szolgáltatásokat 
nyújt majd a lakosság számára, átláthatóbban végzi igaz
gatási tevékenységét, gazdaságosabban működteti a köz
lekedést, egészségügyet. Az állampolgár e hálózaton ke
resztül tanul, szórakozik, kommunikál, esetleg ezen ke
resztül végzi munkáját („teleszolgáltatások”).

Lehet, hogy a Fizikai Szemle jelen olvasói annak az 
generációnak a tagjai, akik utolsóként találkoznak a 
nagymúltú újsággal jelen formájában. Az írott szövegre, 
papírra alapozott információforgalom költségének túl
nyomó részét nem az információk -  egyébként már szá
mítógépen végzett -  gyűjtése, szerkesztése adja, hanem 
a papír ára, az információk kinyomtatása, postai elter
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jesztése, kiskereskedői árrése. Miért ne lehetne mindezt 
hálózaton végezni?

Ma pusztán a képzelet szab határt azoknak a lehetősé
geknek, amelyek újabb és újabb területet nyitnak meg e 
hálózatok felhasználói előtt. E tömegigényt jelentő szol
gáltatások feltárásáért, megvalósításáért, eladásáért már 
óriási verseny folyik. A jövő magas hozamú, nagy méretű 
szolgáltató ipara van kialakulóban. Ez az informatikai ipar 
(a hagyományos iparral ellentétben) még számos „rést” 
rejt, hiányzó termékek megvalósíthatóságának lehetőségét 
kínálja azok számára, akik hamar bekapcsolódnak a fej
lesztési folyamatba. Ez pedig különösen fontos azon or
szágok számára -  ilyen Magyarország is -  amelyek kevés 
bányakinccsel és energiaforrással rendelkeznek, de ame
lyek intellektuális kapacitása összemérhető a világ élvona
lában állókkal. Országot említünk tudatosan -  s nem an
nak maroknyi informatikusát, ugyanis az információs tár
sadalom nem az informatikusok ügye, hanem mindannyi
unké. Ez a fejlesztés a közösség feladata, ahol tennivalója 
van a fizikusnak is, legyen akár tanár, akár kutató, akár 
valamely új szolgáltatást elindító „vállalkozó”.

FIZIKUSOK ÉS AZ INTERNET
A számítógéphálózatok rendkívül gyors térhódítása 

jelentősen átformálta a fizikusok szakmai munkájának 
kereteit, lehetőségeit.

E.W.A. Lingemannak a Fizikai Szemle ugyanezen 
számában megjelenő cikke alapos áttekintést ad a háló
zat felhasználói számára az Internetről, annak szolgáltatá
sairól. A jelen cikkben röviden be kívánjuk mutatni a 
hazai hálózati helyzetet, valamint összefoglaljuk azt, 
hogy mit nyújt a hálózat a fizikusoknak és viszont: mit 
nyújtanak a fizikusok a hálózat felhasználóinak.

A hazai világban a hálózatok számottevő lemaradással 
jelentek meg a technikai elszigeteltség, a COCOM lista 
exporttilalmai miatt. A 80-as években már egyre többen 
felismerték, hogy a hálózati technika és kultúra nélkül 
lehetetlen az előrelépés, de a hazai fejlesztési lehetősé
gek csak igen korlátozottak voltak. Ennek a felismerés
nek a nyomán a 80-as évek derekán indult meg a Magyar 
Tudományos Akadémia és az Országos Műszaki Fejlesz
tési Bizottság támogatásával az Információs Infrastruktúra 
Fejlesztési Program. Ennek keretében kerültek a felsőok
tatási, akadémiai közösség kezébe az első hazai fejleszté
sű hálózati hardware és software eszközök, melyekkel a 
hálózatba kötött gépeken elektronikus leveleket (E-mail) 
lehetett küldeni, file-okat lehetett átvinni a hálózatba 
kötött személyi számítógépek és a program központi 
számítógépe között. 1990 óta az IIF program felügyeletét 
és finanszírozását négy szervezet, a Magyar Tudományos 
Akadémia, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium, az 
Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság és az Országos 
Tudományos Kutatási Alap látja el. A program jelenleg 
Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program 
(NIIF) néven működik tovább.

1990-től kezdődően a nemzetközi elektronikus levele
zés lehetősége is megnyílt, habár először még igen szű-

A felvázolt rendszer a fentieken túl még számos más 
haszonnal járhat:

-  megkönnyítheti a régiókra, nemzetiségekre, generá
ciókra hasadt országok újraintegrálását, újfajta tanulást, 
újfajta kommunikációs lehetőséget nyújtva;

-  megkönnyítheti a gazdaságilag szegényebb országok 
felzárkózását, újfajta kereskedelmet, újfajta piacot nyitva;

-  megkönnyítheti a demokrácia kibontakozását társa
dalmi méretű vita és gondolkodás lehetőségeit kínálva.

De ugyanakkor e kialakuló információs társadalom a 
lehetőségek ellenkezőjét is hozhatja:

-  a társadalom soha nem látott mérvű szétválasztását a 
technikát tudókra és az azt nem tudókra,

-  a világ polarizálódását a technikát megvalósítókra és 
az azt befogadni nem képesekre,

-  az állam (vagy világállam) manipulativ ellenőrző 
erőinek megerősítését, s az önálló gondolkodásra képte
len tömegember elsokasodását.

Hogy az alternatívákból mi (milyen keverék) valósul 
meg, az rajtunk múlik, az emberi öntudaton, s ahogyan 
von Weizsäcker említette: a felelősségérzeten.

Szalay Istvánné és Zimányi Magdolna
MTA KFKI RMKI Számítógép Hálózati Központ

kös lehetőségek között. Arra azonban már ezek a lehető
ségek is elegendőek voltak, hogy a hazai egyetemi, aka
démiai kutatóintézeti közösség egy része elkezdje felfe
dezni a hálózati információforrásokat, a hálózat lehetősé
geit, és -  nem utolsósorban -  elsajátítani a hálózati visel
kedés szabályait. A hálózattal ismerkedők pedig lelkese
désüket és megszerzett tudásukat kollégáiknak, tanítvá
nyaiknak is továbbadták.

1991-től kezdve enyhültek a külső korlátozások, egyre 
több hálózati eszköz, hálózati lehetőség vált hozzáférhe
tővé a hazai közösség számára is. Ebben az évben vált 
lehetővé az Internethez való csatlakozás: a fizikusok erő
teljesen szorgalmazták az előrelépést, az új technika al
kalmazásba vételét. Az első magyarországi béreltvonalas 
Internet-kapcsolat a KFKI Részecske- és Magfizikai Kuta
tóintézetét kötötte össze a CERN-nel. Ugyanebben az 
évben az IIF program keretében is létrejött a csatlakozás 
az európai kutatói hálózatokhoz, kialakultak a hazai In
ternet gerinchálózat, a HBONE kezdetei.

Az azóta eltelt időszak rohamos fejlődést hozott: ma a 
vidéki egyetemek, főiskolák, kutatóintézetek nagy része 
64 Kbit/sec sebességű vonalakkal csatlakozik a HBONE 
gerinchálózathoz. A nagyobb egyetemi városokban, Deb
recenben, Pécsett, Szegeden és Budapesten nagysebessé
gű összeköttetést biztosító üvegszálas gyűrű kapcsolja 
össze az egyetemeket, főiskolákat, akadémiai kutatóinté
zeteket. Mikor ezeket a sorokat írjuk, a Magyarországon 
található Internet-csomópontok száma már jóval megha
ladja a tízezret. Ezzel Magyarország -  ha a hálózati ellá
tottság mértékének az egy Internet-csomópontra jutó 
lakosok számát tekintjük -  hálózati ellátottság tekinteté
ben a közepes kategóriába került. A legjobban ellátott 
országok az USA, Kanada, valamint Európában Svájc, 
Svédország és Norvégia.
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A hálózat ma már a magyar iskolák egy részébe is elju
tott. A középiskolák egy részében lehetséges az elektro
nikus levelezés. Néhány iskolában pedig az Internet-szol
gáltatások teljes köre is elérhető.

Az Internet-hálózat mind külföldön, mind Magyaror
szágon először a felsőoktatási, akadémiai, valamint a 
kormányzati felhasználókat kötötte össze. Az elmúlt egy
két év nagy változást hozott ezen a téren is. Az ipari-ke
reskedelmi szféra, sőt a magánemberek is egyre inkább 
felismerik a hálózati kapcsolatok jelentőségét. A kereske
delmi Internet-szolgáltatók Magyarországon is megjelen
tek. Ez azt jelenti, hogy bárki, aki számítógéppel, mo
demmel, telefonnal és a kapcsolat felépítéséhez szüksé
ges software-rel rendelkezik, az találhat szolgáltatót, aki 
megfelelő -  ma a magyar magánember lehetőségeihez 
képest még nem csekély -  díjért elektronikus levelezési 
lehetőséget, vagy teljeskörű (valamennyi Internet-szolgál
tatást magában foglaló) hálózati csatlakozást kínál.

A továbbiakban áttekintjük a fizikus olvasókat legin
kább érdeklő információforrásokat. Elöljáróban azonban 
fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a hálózat élő, na
ponta változó információforrás, így lehetséges, hogy 
egyes szolgáltatások helye, neve vagy más adata megvál
tozik. Ahol tudunk a közeljövőben bizonyosan bekövet
kező változásról, ott felhívjuk erre a figyelmet. Az átte
kintést az információszolgáltatás módja szerint próbáljuk 
összefoglalni. Tudnunk kell azonban, hogy ugyanahhoz 
az információhoz sok esetben többféle úton-módon is 
eljuthatunk (levelezési lista, Gopher, WWW, ftp). Ezért a 
következő leírásokban óhatatlanul előfordulnak ismétlé
sek is. A felhasználónak kell eldöntenie azt, hogy melyik 
a számára legcélszerűbb elérési mód.

A cikkben ismertetett információk hálózati lelőhelyeit 
a cikk végén függelékben közöljük, általában az úgyne
vezett URL (Uniform Resource Locator) formájában, 
melynek értelmezését ugyancsak a Függelékben adjuk 
meg. Ezeken a címeken található információforrások a 
legtöbb esetben további információk megkereséséhez 
szolgálnak kiindulópontul.

Elektronikus levelezés

Az elektronikus levelezés a kommunikációt minden 
korábban elképzeltnél gyorsabbá, hatékonyabbá tette. 
Két kutató régebben közös cikket leginkább úgy írhatott, 
ha az egyik szerző el tudott utazni a másikhoz. Ha ez 
nem volt lehetséges, akkor a cikk rendszerint csak 
hosszas, esetleg többhónapos levelezés után születhetett 
meg: a cikk szövegének megírása után az írógépelés, az 
ábrarajzolás, a képletek beírása is hosszas munkát igé
nyelt. Az Internetnek köszönhetően ma naponta több
ször fordulhat az elektronikus levél az egymástól akár 
többezer kilométer távolságban dolgozó szerzőtársak 
között, diszkutálhatnak, elküldhetik egymásnak a kézirat 
javított változatait. A szövegszerkesztés, szövegformázás 
eszközei segítségével pedig a szöveg nyomdakész formá
tumban készülhet el. Elektronikus levélben többnyire 
ábrákat is küldhetnek egymásnak a partnerek. így a cikk
írás ideje jelentősen lerövidülhet.

A szakfolyóiratok a szerzők rendelkezésére bocsátják 
azokat a makró-készleteket, amelyekkel a kéziratot a 
folyóirat által megkívánt formátumban állíthatják elő. A 
kéziratot -  melyet már egyre kevesebb joggal nevezünk 
„kézirat”-nak, hiszen gépen készül, papíron talán elké
szülésének teljes folyamata során sem jelenik meg -  a 
folyóiratok is elfogadják elektronikus levélben, sőt több
nyire már így is várják a szerzőktől.

Az elektronikus levelezés a hálózat legalapvetőbb 
szolgáltatása. Hálózati csatlakozásunk módjától függ, 
hogy a levelezésen túl további Internet-szolgáltatások
hoz, a Gopherhez, WWW-hez, ftp archívumokhoz is hoz
záférhetünk-e.

Levelezési listák

A levelezési listák (levelezőcsoportok) százai jelentik 
azt a fontos csatornát, amelyen a hálózat használói egy- 
egy témakörben kommunikálhatnak egymással. Ma 
ugyan már számos fejlettebb, kényelmesebb lehetőség is 
van az információk elérésére, a levelezési listák mégis 
fontosak maradtak, különösen azok számára, akik a háló
zati szolgáltatások közül csak az elektronikus levelezést 
érhetik el.

A levelezési listák segítségével a lista „terjesztési 
címé"-re küldött levelünket egy népes csoport tagjai kap
ják meg, mindenki, aki az adott listára „előfizetett”, azaz 
feliratkozott a tagok közé. így a lista igen alkalmas arra, 
hogy sokakat érdeklő, közérdekű információkat az ér
deklődőkhöz eljuttathassuk, közös témáinkról szélesebb 
körben vitatkozzunk.

A levelezési listák működtetéséhez egy listserver prog
ram szükséges, amely fogadja a listára való feliratkozáso
kat, kérésre információkat küld, és amely továbbítja az 
„előfizetőkhöz” a levelezési listára szánt leveleket. A tu
dományos témakörű levelezési listákról széleskörű leírást 
kaphatunk a Diane Kovács által működtetett listserverm\ 
a lis tse rv@ K E N T V M .ken t.edu1 levélcímről, téma 
szerint külön file-okban csoportosítva. A file-okat a fenti 
listserverről érhetjük el. Először ajánlatos erre a címre 
tájékozódásul egy elektronikus levelet küldeni, amelynek 
szövege a következő:
get readme

Erre válaszul egy jegyzéket kapunk, mely az elérhető file- 
ok neveit tartalmazza. Ezeknek ismeretében kérhetjük és 
megkaphatjuk a minket érdeklő tárgykörben működő 
levelezési listák adatait tartalmazó file-okat. Egy-egy té
makörhöz tartozó file tartalmazza a témához tartozó leve
lezési listák nevét, a lista tárgyát, kulcsszavakat, a felirat
kozás módját és egyéb kiegészítő információkat. Ezeknek 
az adatoknak az ismeretében most már feliratkozhatunk 
a minket érdeklő levelezési listára, vagy listákra.

Magyarországon a KFKI Részecske- és Magfizikai Ku
tató Intézetének saját fejlesztésű INFOSERV rendszerén

1 A file-neveket kényszerűen el kell választani -  például olyan hosszú
ak, hogy egy sorban nem fémek el ezért a . /  @ % = -  _ jelek után 
nem látható elválasztójeleket használunk. A neveket természetesen 
egybe kell írni. (A műszaki szerkesztő)
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belül működik a MIX (Mössbauer Information Exchange) 
és az IBIS (Ion Beam Information Service) információs 
rendszer. Ezek mindegyikéhez tartozik egy-egy levelezési 
lista, egy személyi adatbázis és szakmai dokumentumtár. 
Részletesebb információ ezekről a levelező rendszerekről 
az INFOSERV@rmki . kfki .hu címre küldött levéllel 
kérhető. A levél Subject: mezejébe kell írni az adott 
információs rendszer nevét, a levél törzse egyetlen szó
ból álljon:
HELP

Ennek hatására az INFOSERV elküldi megfelelő alrend
szerének használati utasítását, amelynek segítségével 
bárki igénybe veheti a rendszer szolgáltatásait. Például: 
To: INFOSERV@rmki.kfki.hu 

Subject: IBIS 
HELP

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat híradója, a f  i z  i n 
fo  is levelezési lista formájában működik. Ez korábban 
szintén az INFOSERV rendszeréhez tartozott, jelenleg 
azonban a KFKI RMKI Számítógép Hálózati Központja 
működteti.

FIZINFO

A fizinfo lista az Eötvös Loránd Fizikai Társulat híradója.
A lista „előfizetői” az egy napon beérkezett közleményeket 

összegyűjtve, egyeden ELFT Híradó szám formájában kapják meg. 
Feliratkozni a fizinfo listára a

fizinfo-request@ sunserv. kfki. hu 
címre küldött levéllel lehet. A levél egyetlen szóból álljon: 

subscribe
Cikkeket, közleményeket a következő címre kell küldeni: 

fiz in fo  @sunserv. kfki. hu 
A használati utasítást a

fizinfo-request@ sunserv.kfki.hu  
címre küldött 

help
szövegű levéllel kaphatjuk meg.

A fizinfo lista gopherben és www-ben is elérhető. URL: 
gopher://gopher. kfki. hu:70/l 1/sciences/Physics/tuclhir/ 
ELFT/flzinfo

Főleg fizikatanárok és más szakos, de munkájukban a 
számítástechnikát rendszeresen alkalmazó tanárok érdek
lődésére tarthat számot az ugyancsak a KFKI RMKI Szá
mítógép Hálózati Központjában alapított ta n fó ru m  
elnevezésű levelezési lista. Ez az újságnak is nevezhető 
levelezési lista egyrészt a tanárok által beküldött cikkeket 
tartalmazza, nyílt, általános vitafóaimot biztosítva szá
mukra. Ezen túlmenően célja az információk céltudatos 
begyűjtése és közlése is. Ilyenek például konferenciák, 
továbbképzések, tanulmányi versenyek időpontja és te
matikája, versenyfeladatok, számítástechnikai érettségi
vel, szakmai vizsgákkal kapcsolatos információk stb.

Elektronikus levelezési listák nyújtanak ahhoz is segít
séget, hogy az elkészült publikációk eljussanak a témá
ban érdekelt kutatókhoz. A fizika területén a Los Alamos 
National Laboratory, a trieszti International School for 
Advanced Studies (SISSA) és más egyetemek, kutatóinté
zetek szolgáltatásának segítségével az egyes témákban a 
szerzőik által beküldött kutatási reportok szinte azonnal 
olvashatók. Annak érdekében, hogy az európai kutatók
nak ne kelljen a tengerentúli vonalakat használniuk,

TANFÓRUM

A tanfórum lista a számítástechnikát alkalmazó tanárok vitafóruma.
A lista két formában működik: tanfórum, illetve tanforum-di- 

gest. A tanfórum lista „előfizetői" azonnal megkapják a beküldött 
leveleket, a digest lista „előfizetői” naponta egyszer összegyűjtve 
kapják meg azokat.
Feliratkozni a listára a

tanforum-request@ sunserv.kfki.hu 
illetve a

tanforum-digest-request@ sunserv.kfki.hu
címre küldött levéllel lehet. A levél egyetlen szóból álljon: 

subscribe
A közleményeket a következő címre kell küldeni.

tanforum@ sunserv.kfki.hu  
A használati utasítást a

tanforum-requesl@ sunserv.kfki.hu
címre küldött 

help
szövegű levéllel kaphatjuk meg.
A tanfomm lista gopher-ben és www-ben is elérhető. URL: 
gopher://gopher.kfki.hunO /ll/k td lura /tan in fo

Olaszországban a SISSA vállalta a Los Alamos által terjesz
tett reportok egy részének a továbbítását. Erre a szolgálta
tásra „előfizethetünk”, feliratkozhatunk. Az elméleti magfi
zikai reportokat terjesztő n u c l - t h  listára például a 

l i s t s e r v S b a b b a g e . s i s s a . i t  
címre küldött

s u b s c r ib e  n u c l - t h
szövegű levéllel fizethetünk elő. Ezután rendszeresen -  
általában naponta -  megkapjuk elektronikus levélben az 
elméleti magfizikai tárgyú, a rendszernek beküldött re
portokat, preprinteket, többnyire TeX, LATeX, illetve 
PostScript formátumban. Az alábbiakban -  a teljesség 
igénye nélkül -  felsorolunk néhányat a Los Alamosban, 
illetve a SISSA-ban működő levelezési listák közül.
-  általános relativitáselmélet,
-  elméleti nagyenergiájú fizika,
-  nagyenergiájú fizika fenomenológiája,
-  káosz és dinamikus rendszerek,
-  asztrofizika.
Mielőtt egy listára előfizetnénk, célszerű tájékozódnunk, 
hogy a Los Alamosban működő levelezési lista anyaga 
nem található-e meg Olaszországban is: ha igen, akkor az 
utóbbi helyen érdemes feliratkoznunk. A levelezési listák 
adatait a Függelékben közöljük.

Ha egy listára feliratkozunk, bevezetőül elektronikus 
levélben egy tájékoztató szöveget is kapunk, mely azt is 
ismerteti, hogy milyen formai szabályokat kell betarta
nunk, ha magunk is el akarjuk küldeni az általunk írott 
kutatási reportokat a rendszernek, terjesztés céljára.

USENET hírcsoportok

A USENET az Egyesült Államok egyik legrégibb és 
legnagyobb hálózati csoportosulása, amely elsősorban a 
felsőoktatásban és kutatásban résztvevők hír- és informá
ciócseréjét biztosítja sokezer tematikus hírcsoport, (news- 
group) útján. Használatához USENET netvs kliens soft
ware szükséges ( t r n ,  n n , X rn, N etnew s stb.), 
amellyel a hírcsoportok levelei olvashatók. A levelezésbe 
való bekapcsolódás előtt ajánlatos tájékozódni a bekap
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csolódás, levelezés módjáról, a kialakult szokásokról. 
Ennek megkönnyítésére számos dokumentációt állítottak 
össze a kezdők és érdeklődők részére, amelyek a hálóza
ton gyakran ismételt kérdésekre (Frequently Asked Ques
tions = FAQ) adott válaszok összefoglalását tartalmazzák. 
Ezeket a USENET news . an nounce  . n e w u se rs  és a 
news . a n sw e rs  hírcsoportokban teszik közzé. Anony
mous ftp-vel (lásd később) elérhető FAQ tár található az 
r t f m .m i t . e d u  címen a p u b /u s e n e t /n e w s . 
a n sw e rs  könyvtárban. A hírcsoportokra vonatkozó 
minden szükséges információ megtalálható az írországi 
ISnet Gopher szerveren, annak I n fo r m a t io n s  f o r  
new u s e r s  menüpontjában. A USENET hírcsoportok 
leveleit 7 nagy tematikus főcsoportba sorolták. Ezeknek a 
témakörökre is utaló elnevezései: 

a l t  alternatív 
b i t  bitnet 
comp számítástechnika 
news hírcsoportokra vonatkozó közlemények 
r e c  szórakozás, pihenés 
s e i  tudomány 
so c  társadalom

Mindegyik nagy főcsoportban található egy hírcsoport, 
amely az illető főcsoportra vonatkozó főbb tudnivalókat 
tartalmazza. A „ s e i "  főcsoport elnevezése a „sciences” 
szó rövidítéséből származik. A főcsoporton belül a s e i  . 
a n sw e rs  hírcsoportban találhatjuk meg a gyakran feltett 
kérdésekre adható válaszokat. A fizika különböző terüle
teivel foglalkozó csoportok és alcsoportok legtöbbje 
ebben a főcsoportban található: 
s e i . p h y s ic s

Physical laws, properties, etc. 
s e i . p h y s i c s . a c c e l e r a t o r s

Particle accelerators and the physics of beams, 
s e i . p h y s i c s . c o m p u ta t io n a l . f lu id -d y n a m 
i c s

Computational fluid dynamics, 
s e i . p h y s i c s . c o n d -m a tte r

Condensed matter physics, theoiy and experiment 
s e i . p h y s i c s . e le c tro m a g

Electromagnetic theory and applications, 
s e i . p h y s i c s . f u s io n

Information on fusion, esp. „cold” fusion, 
s e i . p h y s i c s . p a r t i c l e  

Particle physics discussions, 
s e i .p h y s ic s .p la s m a

Plasma Science & Technology community exchange, 
s e i . p h y s i c s . r e s e a r c h  

Current physics research.
Érdeklődésre tarthatnak számot a fizikusok körében a 
s e i . a s t r o ,  s e i . m a t e r i a l s , s e i . m ath , 
s e i . r e s e a r c h  és az a l t . s e i . p h y s i c s . new- 
t h e o r i e s  csoportok is.

A fenti hét főcsoportba tartozó hírcsoportokon kívül 
egyes országok nemzeti hírcsoportokat is létrehoztak. A 
közelmúltban alakultak az első magyar hírcsoportok a 
h u n . csoportban. Egyes intézetek, egyetemek is létre
hozzák saját hírcsoportjaikat, az ott dolgozók gyors kom
munikációjának megteremtésére. A CERN saját hírcso
portjainak neve a c e r n . karakterekkel kezdődik.

A USENET newsgroupokban folyó levelezés -  a 
c e r n . hírcsoportok levelezése is -  néhány napra vissza
menőleg olvasható a KFKI Gopherben:

t e l n e t  s u n s e r v .k f k i .h u
l o g in :  g o p h e r
p a ssw o rd : <Enter>

A főmenüben a 7 . I n f o r m a t io n  S y s t e m s . . .  
majd a 12 . USENET
és a 4 . N ew sgroups
menüpontokat választva lehet eljutni a kívánt csoport
hoz.

Magyarországon például az Eötvös Loránd Tudomány- 
egyetem hozott létre saját hírcsoportokat, az e l  t e . cso
portokat. A l u d e n s . e l t e . h u  gépen olvasható az 
ezekben folyó levelezés.

Elektronikus folyóiratok, hírlevelek

A hálózaton elérhető információforrások ezen csoport
jába rendszeresen megjelenő, teljes szövegű cikkeket 
tartalmazó elektronikus folyóiratok és időszakosan köz
zétett hálózati hírlevelek, újságok tartoznak. A folyóiratok 
egy része elektronikus folyóirat a szónak abban az értel
mében, hogy kizárólag ezen az úton terjesztik őket, 
nyomtatásban meg sem jelennek. Az utóbbi időben azon
ban egyre több „hagyományos” folyóirat is törekszik arra, 
hogy anyagát elektronikus úton is elérhetővé tegye. így 
például a jelentős fizikai folyóiratok közül a Physics 
World, Nuclear Physics, Physical Review Letters. Míg a 
„csak” elektronikus folyóiratok általában ingyenesen elér
hetők, a papíron is megjelenő folyóiratok az elektronikus 
változat elérését feltételekhez kötik, például csak olyan 
intézetekből engedik a díjmentes hozzáférést, amely inté
zet könyvtára a folyóiratnak igazolt előfizetője. A problé
ma abból származik, hogy a kiadók nem akarják elveszí
teni az előfizetési díjakból származó bevételüket, ugyan
akkor a verseny arra is kényszeríti őket, hogy anyaguk 
mihamarabb az olvasó kezébe kerüljön, a hosszadalmas 
nyomdai átfutás, postai szállítás kiiktatásával. Versenytár
sat látnak a díjmentes elektronikus report-küldő szolgál
tatásokban is. Éppen ezért a szolgáltatásoknak ez a for
mája még nem eléggé kiforrott, a kiadók maguk is kere
sik a számukra is és az olvasók számára is megfelelő utat.

Hálózaton olvashatjuk a CERN Newsletters kiadványt 
és a CERN preprintjeit, az EPS (European Physical Soci
ety) kiadványait, a Physics World, Scientific Computing 
World, Opto&Laser Europe, Classical and Quantum Gra
vity folyóiratokat. Az utóbbiak az IOPP (Institute of Phys
ics Publishing) kiadványai, és nem mindenki számára 
hozzáférhetők. Megtaláljuk az Elsevier kiadó egyes folyó
iratait, a Nuclear Physics Electronic változatát (csak a 
Nuclear Physics előfizetői számára), a The Scientist, az 
APS (American Physical Society) Publishing News, az 
ORNL (Oak Ridge National Laboratoiy) Publications ki
adványokat. A Physical Review Letters is megjelent már 
elektronikusan, egyelőre kísérleti jelleggel, csak a folyó
irat előfizetői számára.

Ezért a függelékben közölt címek (URL-ek) közül 
egyesek olyan címekre is mutathatnak, amelyek nem az

SZALAY ISTVÁNNÉ, ZIMÁNYI MAGDOLNA: FIZIKUSOK ÉS AZ INTERNET 3 6 5



elektronikus folyóirat teljes anyagát tartalmazzák, hanem 
csak a folyóirat anyagának elérési feltételeiről adnak in
formációt. Feltétlenül érdemesek azonban arra, hogy a -  
legtöbbször http protokollal elérhető -  dokumentumot 
megnézzük.

Könyvtári katalógusok

Világszerte elterjedt törekvés a könyvtárakban a kata
lógusok számítógépre vitele, illetve ezen túlmenően vala
mennyi könyvtári tevékenység -  könyvbeszerzés, köl
csönzés, könyvtárközi kölcsönzés -  számítógépes támoga
tása. Ehhez számos nagy cég jelentős teljes software rend
szereket fejlesztett ki (Dynix, VTLS, Voyager, ALEPH stb.). 
Egyes amerikai könyvtárak olyan mértékben támaszkod
nak a számítógépes katalógusra, hogy a cédulakatalógust 
meg is szüntették, vagy egy távoli raktárban helyezték el. 
Sok számítógépes katalógus hozzáférhető hálózaton is, 
ahova bárki bejelentkezhet, és kereshet a katalógusban 
(Online Publicly Accessible Catalog, OPAC). Egy könyvtár 
katalógusába például akkor is hasznos lehet betekinte
nünk, ha magunk nem is vagyunk ott, és nem vehetjük 
kézbe a könyvet, folyóiratot, ha
• egy könyv pontos adatait akarjuk megszerezni, esetleg 

éppen azért, hogy saját könyvtárunk számára megren
deljük,

• egy szakterület nemzetközileg elismert nagy könyvtá
rának új beszerzéseiről, a területen megjelent legújabb 
irodalomról akarunk tájékozódni,

• egy intézet meglátogatása előtt előre tájékozódni aka
runk a könyvtárában megtalálható dokumentumokról,

• könyvtárközi kölcsönzés céljából akarjuk megtudni, 
hogy az adott könyv, folyóirat melyik könyvtárban 
lelhető fel,

• arról szeretnénk tájékozódni, hogy saját munkáink, 
vagy saját intézetünknek a kiadványai -  könyvei, kuta
tási jelentései, konferenciakiadványai -  közül melyek 
találhatók meg egy olyan intézmény könyvtárában, 
mellyel együttműködünk.

Még tovább is sorolhatók azok a helyzetek, amikor rend
kívül hasznos lehet más könyvtárak katalógusába bete
kintenünk.

A fizika művelői számára igen fontos a világ nagy 
egyetemi, kutatóintézeti könytárainak, és más fontos 
könyvtáraknak -  CERN, Stanford Linear Accelerator Cen
ter (SLAC), University of California könyvtárai, Library of 
Congress (USA) -  katalógusaiba való betekintés. Sok 
nagy könyvtár a könyvtári katalógusnak, a könyvek, fo
lyóiratok, kutatási jelentések, évkönyvek adatainak háló
zaton való elérhetővé tételén túl további szolgáltatásokat 
is nyújt. A SLAC laboratórium QSPIRES adatbázisa fiziku
sok E-mail címjegyzékét, a nagyenergiájú fizika területén 
megjelent reportok adatait is tartalmazza. Egyes könyvtá
rak a folyóiratokban megjelent cikkek adatait is elérhető
vé teszik, sőt cikkmásolatokat is küldenek FAX-on vagy 
postán az ezt igénylőknek -  ez utóbbit természetesen 
csak külön díjazásért. Itt a Colorado Association of Re
search Libraries (CARL) egyesülés igen hasznos úgyneve
zett UNCOVER szolgáltatását kell megemlítenünk.

A könyvtárak számítógépesítése Magyarországon is 
örvendetes lendületet vett, az Információs Infrastruktúra 
Fejlesztési Program, valamint az Országos Műszaki Fej
lesztési Bizottság, a Felsőoktatási Fejlesztési Alap és más 
források támogatásával. Ma már a negyvenhez közelít 
azon nagy országos, többségükben egyetemi, főiskolai és 
kutatóintézeti könyvtárak száma, amelyek -  kísérleti 
üzemben, vagy már üzemszerű szolgáltatásként -  az In
ternet-hálózaton elérhetők. A fizikusok számára ezek 
közül a Budapesti Műszaki Egyetem Könyvtára, az Orszá
gos Műszaki Könyvtár, a KFKI és az Izotópkutató Intézet 
könyvtára lehet a legérdekesebb.

Érdemes megemlíteni, hogy a nagy könyv- és folyó
iratkiadók is felismerték a hálózat lehetőségeit. Például a 
Springer, Elsevier, Macmillan könyvkiadó, vagy a SWETS 
folyóiratforgalmazó cég saját WWW szervert működtet, 
ezen teszik közzé kínálatukat.

ftp archívumok

Programoknak, adatoknak, programkönyvtáraknak 
gazdag lelőhelyeit az ftp könyvtárakban, ftp archívumok
ban találhatjuk meg. Ezek megengedik azt, hogy olyan 
felhasználók is bejelentkezhessenek file-átvitel céljából -  
az anonymous felhasználói azonosítót használva -, 
akiknek az adott gépen nincs felhasználói azonosítója, és 
annak programkönyvtáraiból, adattáraiból letölthessenek 
file-okat saját gépükre az úgynevezett .file transport pro
tocol" (ftp) segítségével.

A CERN a CERN libraryt (CERNLIB), az intézetben sok 
év alatt kifejlesztett programok gyűjteményét teszi így 
hozzáférhetővé azok számára, akik kérik a hozzáférés 
jogát, és arra is kötelezettséget vállalnak, hogy a letöltött 
programokat csak a CERN által szabott feltételek betartá
sával fogják használni.

Igen fontosak és népszerűek azok az ftp archívumok, 
amelyeken a rendkívül elterjedt, ingyenesen hozzáférhe
tő, public domain programok találhatók meg. Ilyen pub
lic domain program a WWW böngészésére alkalmas 
MOSAIC. Itt jegyezzük meg, hogy egy másik, igen elter
jedt hálózati navigátor program, a Netscape Navigator, 
kereskedelmi termék. A MOSAIC és Netscape lelőhelyeit 
a Függelékben adjuk meg.

A mostanában igen népszerűvé váló, személyi számí
tógépeken futtatható UNIX rendszer, a Linux, ugyancsak 
public domain program, és így ingyenesen letölthető a 
hálózatról.

Érdemes megjegyeznünk, hogy a magyarországi na
gyobb egyetemek, kutatóintézetek ftp archívumai „tük
rözik” egyes fontos külföldi archívumok anyagát, azaz 
rendszeresen letöltik saját könyvtáraikba és így hoz
záférhetővé teszik az „anonymus” felhasználók szá
mára. Ezért, ha egyes dokumentumokat, public domain 
programokat saját gépünkre le akarunk hozni, akkor, 
mielőtt az eredeti, esetleg tengerentúli lelőhelyhez for
dulnánk, érdemes tájékozódnunk arról, hogy az illető 
dokumentum, vagy program nem található-e meg már 
valamelyik hazai ftp könyvtárban, és így nem tölthet- 
jük-e le onnan.
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Adatbázisok

Az Internet-hálózaton elérhető fizikai tárgyú adatbázi
sok számát nagyon nehezen lehetne megbecsülni. Ennek 
oka egyrészt a számtalan szakterület és ezek mind újabb 
és újabb adatbázisai, másrészt a hozzáférés biztonsági 
okokból való korlátozása. Két nagy amerikai adatbázis 
központ mellett az MTA Csillagászati Kutató Intézetének 
adatbázisait ajánlunk az olvasók figyelmébe.

A NASA adatbázisokhoz egy Gopher átjárón keresztül is 
eljuthatunk. Itt az alábbi menüből választhatók adatbázi
sok, legtöbbjük természetesen űrfizikával kapcsolatos:
NASA databases:
1. Astronomical Data Center/
2. COSMIC Online Information Services/
3. COSMIC Online Information System/
4. Coastal Zone Color Scanner Browse Facility/
5. Compton Gamma Ray Observatory Science Support/
6. Compton Gamma Ray Observatory Science Support 

Center/
7. ENVIROnet (The Space Environment Informa

tion Service)/
8. FIFE Information System/
9. HPCC Logical Library system/

10. High Energy Astrophysics Science Archive 
Research Center/

11. International CEDAR Data Base/
12. NASA Mid-continent regional technology 

transfer center BBS/
13. NASA Science Internet (NSI) Online Network 

Data/
14. NASA Spacelink/
15. NASA/IPAC Extragalactic Database/
16. NSSDC Online Data and Information Service 

(NODIS)/
17. NSSDC-National Space Science Data Center/
18. PDS (Planetary Data System)/
19. Pilot land data system/
20. Space Data and Computing Division Informa

tion Service/
21. Space Physics Analysis Network Information 

Center SPAN_NIC/
22. Space Shuttle Earth Observations Project's 

Photographic Data Base/
23. Standards and Technology Information System/
Elsősorban a magfizikával foglalkozóknak jelenthet gaz
dag információforrást az Ausztriában működő NDIS 
(Nuclear Data Information System) információs rendszer, 
amely az alábbi adatbázisokhoz kínál hozzáférést:
NSR - Low and intermediate energy nuclear 

physics bibliography,
ENSDF - Evaluated experimental nuclear struc

ture data,
NUDAT - Evaluated numerical nuclear data,
CINDA - Neutron nuclear physics bibliography, 
CSISRS - Experimental nuclear reaction data, 
ENDF - Evaluated nuclear data library,
XRAY - Evaluated photo-atomic interaction data

Az MTA Csillagászati Kutató Intézetének adatbázisá
nak -  kisbolygók adatbázisa (Small Bodies Node Online 
Data Access) eléréséhez t e l n e t  kapcsolat szükséges az 
o g y a l l a . k o n k o ly . hu számítógéphez. A bejelentke
zéshez a p d s u s e r  usernevet és az ü s tö k ö s  jelszót 
kell használni.

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Prog
ram központi számítógépén, jelenleg a h u b i i f l l .  
i  i  f . hu Internet-címen több tucat, a program támogatá

sával kifejlesztett közhasznú adatbázist találhatunk. Az 
adatbázisok a fenti címre való telnet belépéssel érhetők 
el. A felhasználó a következő useridek valamelyikét hasz
nálhatja: g u e s tO ,  g u e s t l ,  . . .  g u e s t 9 ,  az 
egyes useridekhez tartozó megfelelő passwordök: 
b r s O , b r s l , . . .  b r s 9  . (Vigyázat, az Internet
eim a közeljövőben változni fog!) Az adatbázisokban a 
BRS/SEARCH adatbáziskezelő rendszer segítségével ke
reshetünk. A fizikus olvasók figyelmébe különösen az 
alábbi adatbázisokat ajánljuk:
• MTPA (Magyar Természettudományi Kutatók Publiká

ciós Adatbázisa) amely nevének megfelelően a magyar 
természettudományi kutatók folyóiratokban megjelent 
publikációinak bibliográfiai és idézettségi adatait tar
talmazza;

• OTKA (Országos Tudományos Kutatási Alap adatbázi
sa), amely az OTKA tematikus pályázatok adatait tar
talmazza (téma címe, témavezető adatai, támogatás 
összege stb.).

• NPA (Nemzeti Periodika Adatbázis), amelyet az Orszá
gos Széchényi Könyvtár állított össze, és amely a ma
gyarországi könyvtárakba járó külföldi kiadású folyó
iratok lelőhely adatait tartalmazza (mely könyvtárban 
találhatók meg mely évfolyamok stb.).

Információs rendszerek a fizika területén

A fizikai kutatás igényei állandó ösztönzést jelentettek a 
hálózatok fejlesztői számára, így nem véletlen, hogy maga 
a fizikai kutatás is hozzájárult ahhoz, hogy az információ
szolgáltatás a hálózaton minél hatékonyabb legyen. A 
napjainkban robbanásszerűen terjedő World Wide Web
et, (melyet rövidítve legtöbbször a WWW néven említe
nek) a világot átszövő információs hálót, Tim Berners-Lee 
és munkatársai a CERN-ben fejlesztették ki. Innen indult 
az egész hálózati világot meghódító útjára a Web. Először 
a CERN-hez legszorosabban csatlakozó nagyenergiájú fizi
kai kutatási közösségben, az úgynevezett HEPnet (High 
Energy Physics Net) közösségben terjedt el, majd egyre 
szélesebb körökben, míg napjainkra a World Wide Web 
az egyik legfontosabb információforrássá vált, mely -  ne
vének megfelelően -  az egész információs világot átfogja.

A WWW mellett a másik jelentős információs rendszer, 
mellyel gyakran találkozunk, a Minnesota-i egyetemen 
kifejlesztett Gopher rendszer. Mindkét rendszer hatalmas 
előnye az, hogy az információk rendszerezett összekap
csolása segítségével megkönnyíti a felhasználó számára a 
fontos információforrások elérését. így a felhasználónak 
sok esetben meg sem kell jegyeznie Internet-címeket, ki 
sem kell adnia t e l n e t  parancsokat, a Gopher, illetve 
WWW segítségével címekre, vagy kulcsszavakra való 
hivatkozással eljuthat a keresett információhoz.

Az utóbbi időben a Web terjed egyre intenzívebben, 
különösen, amióta a PC-n, illetve UNIX gépeken is hasz
nálható, és képi információk megjelenítésére is alkalmas 
úgynevezett browser (böngésző) programokat, a 
MOSAIC-ot és a Netscape-et kifejlesztették.

Mit találhat a fizikus a hálózaton, amikor alkalma nyí
lik az információforrásokban való böngészésre?
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A nagyvilág fizikus információforrásai között az első 
állomások sok esetben a nagy fizikai társaságok, egyesü
letek, illetve a nagy egyetemek, kutatóintézetek WWW 
szerverei lesznek. Az American Physical Society (APS), a 
European Physical Society (EPS) és az American Institute 
of Physics (AIP) mellett feltétlenül meg kell említeni a 
CERN WWW szerverét úgy is, mint a világ első WWW 
szerverét, de úgy is, mint a fizikára -  elsősorban a nagy- 
energiájú fizikára -  vonatkozó információk rendkívül 
gazdag tárházát.

A CERN WWW szervere, valamint más kutatóintézetek 
és egyetemek WWW és Gopher szerverei az általános 
szakmai információk közzétételén túlmenően azt is cél
juknak tekintik, hogy Campus Wide Information System- 
ként (CWIS) működjenek. Az intézet, egyetem működé
sére, életére vonatkozó információkat mutatják be mind 
az intézmény saját munkatársai, mind pedig a „külvilág” 
számára. Bemutatják az intézmény történetét, szervezeti 
felépítését, munkatársait, kutatási témáit, publikációit, 
szemináriumait és konferenciáit, sok esetben magát a 
telephelyet is, fényképekkel.

A Stanfordi Egyetem a nagyenergiájú fizikai kutatások 
fellegvárához méltóan FreeHEP WWW szerverén a tudo
mányos információk széles skáláját kínálja a felhaszná
lóknak.

Asztrofizikával foglalkozók figyelmébe ajánljuk a Cen
ter for Particle Astrophysics kutató és technológiai köz
pont WWW címlapját -  amely a kaliforniai Berkeley 
Egyetem és Berkeley Laboratórium kutatócsoportjainak 
az elméleti és gyakorlati asztrofizika területén végzett 
tevékenységét is bemutatja -, az ugyancsak tengerentúli 
American Astronomical Societyt és a NASA Lunar and 
Planetary Intézetét.

Magyarországi forrásként érdekes csillagászati infor
mációkat szolgáltat az ELTE Atomfizikai és Csillagászati 
Tanszékek Gopher szervere, a Magyar Csillagászati Egye
sület WWW címlapja és Gopher szervere, valamint az 
MTA Csillagászati Kutatóintézetének WWW címlapja.

Nagy érdeklődést keltett a közelmúltban a Shoemaker- 
Lévy üstökös becsapódása a Jupiterbe. A csillagászati 
tárgyú Gopherek, WWW-k az esemény bekövetkezése 
után rendkívül rövid időn belül közzétették a hálózaton a 
becsapódás szenzációs képeit.

A korábban már említett preprint-küldő szolgáltatások 
anyaga Gopheren keresztül is elérhető a Los Alamos Natio
nal Laboratory WWW, illetve a S1SSA (Trieszt) Gopher 
szerverén. Az utóbbi helyen a preprinteken kívül sok más 
információ is található: így a fizikai tárgyúi tudományos 
cikkek írásánál használatos szövegformázó programokhoz 
(TeX és LaTeX) tartozó makró-készletek, utility progra
mok, valamint fizikusok és matematikusok E-mail címgyűj
teménye. A részletesebb adatokat a Függelékben közöljük.

Preprintek fontos lelőhelye még a CERN WWW (CERN 
Preprint Server) és a Stanford Linear Accelerator Labora- 
torynak a nagyenergiájú fizika területén megjelent pre- 
printeket tartalmazó WWW szervere.

A fizika területén az említetteken kívül számtalan háló
zati információforrás lelhető fel az Interneten. A legjobb 
összefoglalót talán David Filo és Jerry Yang gyűjteménye 
adja, amely Yahoo directory néven ismeretes az Internet

világban, és a Netscape WWW browser bejelentkező 
képernyőjéről egyetlen „gombnyomással” elérhető a N et 
D i r e c t o r y  feliratúi „gomb” kiválasztásával.

Itt a tárgy szerinti felsorolásból a Science, majd az As
tronomy, illetve Physics címszó alatt a fizika szinte min
den szakterületén található hálózati információforrás.

Másfajta, globálisnak nevezhető eszközök a hálózaton 
népszerű Web indexek, amelyek mögött kereshető URL- 
adatbázisok találhatók. Ezek segítségével kulcsszavak 
megadásával kereshetjük azokat a helyeket a hálózaton, 
ahol az adott tárgykörre vonatkozó információk fellelhe
tők. Az egyik legnagyobb ilyen adatbázis a Lycos a Car
negie Mellon Egyetemen, Pittsburghban. Ez az adatbázis 
több, mint egymillió URL-t tartalmaz, a physics kulcsszóra 
keresve több, mint 5400 találatot kapnánk. Éppen ezért 
ajánlatos ezt az eszközt csak nagyon indokolt esetben és 
igen gondosan összeállított keresőkérdéssel használni.

Magyarországon a fizikai kutatások egyik jelentős 
helye a KFKI. így nem véletlen, hogy az intézmény infor
mációs rendszereiben a fizikával foglalkozó szakember 
(kutató, tanár) jónéhány, számára érdekes és értékes in
formációra bukkanhat.

Az eddig említett információforrások mindegyike elér
hető a nyilvános hozzáférésű KFKI Gopher rendszerből 
(bejelentkezés: lásd a USENET hírcsoportok leírásánál). 
Természetesen, akik Netscape vagy Mosaic böngésző- 
programmal (browserrel) tudnak barangolni a hálózaton, 
azok sok helyen a dokumentumokat gazdagabbá tevő 
színes képeket is élvezhetik. Kiindulásként ajánljuk a 
KFKI WWW szerverét ahonnan az MTA több, fizikai tu
dományokkal foglalkozó kutatóintézetének (Anyagtudo
mányi, Atomenergia, Mérés- és Számítástechnikai, Ré
szecske- és Magfizikai, Szilárdtest Fizikai Kutató Intézet) 
WWW címlapja mellett a KFKI Gopher is egyszerűen 
elérhető.

A KFKI Gopherben található dokumentumok a Go- 
pherMail szolgáltatás segítségével azok számára is elérhe
tők, akik csak Internet levelezési lehetőséggel bírnak: a 
Gopher dokumentumait elektronikus levél formájában 
elküldethetik sajátmaguknak. A GopherMail szolgáltatás 
leírását megtalálhatjuk a KFKI Gopherben.

A KFKI Gopher egyik menüpontja kimondottan fiziku
soknak szóló információkat tartalmaz:

Physics resources 
Csillagaszat - Astrophysics 
NEWS, EVENTS, Conferences, Seminars 
CPC (Computer Physics Communications) Program 

Library
Databases at QSPIRES server
Index of CERNlib routines (including kernlib) 
List of Scholarly Elect Conf (Physics); Diane 

K.Kovács;9th rev;1995
NDIS (Nuclear Data Information System)
Nuclear Physics Electronic
ORNL Computational Physics and Engineering 

Division
ORNL Physics Division
Physics World Electronic News - sample edi

tion - 24 March 1995
The HEPiX organization
UCSD (Univ.of California, San Diego) Science 

& Engineering L. - PHYSICS
WWW server for the EPS (European Physical 

Society)
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A News, E v e n ts  menüben aktuális, főleg hazai (fizi
kával kapcsolatos) eseményekről szerezhet tudomást az 
olvasó. Emellett a főmenüben a konferenciákat, és a pá
lyázatokat, alapítványi információkat, álláshirdetéseket 
tartalmazó menüpontokat ajánljuk még az érdeklődők 
figyelmébe. Érdemes belenézni a K u l t ú r a , o k t a t á s  
rovatba, ahol többek között a t a n f ó r u m  levelezési lista 
archívuma is megtalálható, valamint az intézményben 
tartandó, legtöbbször fizikai tárgyú szemináriumokról is 
hírt adó Campus i n f o r m á c i ó k  menüpontba. A fő
menü 2. pontja naprakészen a legfrissebb információk
hoz teremt közvetlen kapcsolatot.

Más hazai kutatóintézetek, egyetemek fizikai tárgyú 
információforrásai közül említjük az MTA Atommagkuta
tó Intézetének WWW szerverét, az ELTE több tanszéké
nek, a BME Fizikai Intézetének Gopher, illetve WWW 
szervereit.

Az Internet naponta fejlődik, gazdagodik sokezer em
ber naponta végzett munkájának köszönhetően. Roha
mosan változó világát éppen úgy lehetetlen egy statikus 
leírásban rögzítenünk, mint ahogy nem léphetünk két
szer ugyanabba a folyóba. Egyes információforrásokat, 
melyeket ebben a leírásban szerepeltettünk, egy idő után 
esetleg nem találunk meg, vagy nem ugyanúgy, nem 
ugyanott találhatunk meg, mint ahogy itt leírtuk. Ugyan
akkor naponta jelennek meg újabb információforrások, 
vagy tapasztalhatjuk, hogy már meglévők új formát ölte
nek, kényelmesebb elérési móddal, gazdagabb tartalom
mal találhatjuk meg őket.

Cikkünk csak ízelítőt adhatott abból, mit talál az, aki az 
Internet információforrásaival ismerkedni kezd. Sok fon
tos információforrásról nem azért nem szóltunk, mert nem 
tartjuk lényegesnek, említésre méltónak, hanem pusztán 
azért, mert a rendelkezésünkre álló terjedelem korlátozott. 
Altkor értük el célunkat, ha az Internet gyakorlott felhasz
nálói számára is tudtunk új információkkal szolgálni: azo
kat pedig, akik a hálózatot eddig csak hallomásból ismer
ték, arra sikerült ösztönöznünk, hogy üljenek le a képer
nyő elé és induljanak el ismerkedő, felfedező útra a háló
zaton, a Internet kimeríthetetlen világában. Keressék és 
találják meg a számukra fontos WWW és Gopher szerve
reket, levelezési listákat, adatbázisokat és könyvtári kata
lógusokat. Használják ezeket mindennapos munkájukban, 
szakmai kapcsolataikban sikerrel és eredménnyel.

FÜGGELÉK (Gyakorlati útmutató)
Az alábbiakban gyakorlati útmutatóként a teljesség igénye nélkül 

közreadjuk néhány, a fizikusok számára hasznos információforrás ada
tait, hálózati címét, az elérés módját. Bizonyos információforrások he
lyét az úgynevezett Uniform Resource Locator (URL) formájában adjuk 
meg. Az URL szabványos jelölés az Internet-hálózaton levő információ- 
források lelőhely adatainak leírására.

Az URL-nek három része van; a protokoll neve, a gép neve és az 
útvonal leírása:

protocol://machine.name[:port]/path
A protokoll nevét a gép nevétől „ : / / ”, ezt pedig az útvonal leírásá

tól „/" választja el.
Az URL első része a dokumentum elérését biztosító protokoll neve, 

például f t p ,  g o p h e r ,  h t t p ,  t e l n e t  stb. A h t t p  protokollal 
hipertext dokumentumok érhetők el, leggyakrabban valamely WWW 
címlapra vagy annak dokumentumaira hivatkozunk így. A nyílt könyv
tári katalógusokba (OPAC) általában telnet protokollal lehet belépni. A

második rész azonosítja a dokumentum szerver nevét és (nem standard 
esetben) „: ” jellel elválasztva a port számát, amelyen az adott protokoll 
fut. A harmadik rész reprezentálja a dokumentum elérési útvonalát a 
szerveren, azaz a könyvtár (directory) nevét, melyben a dokumentum 
található, valamint a file nevét. Gopher protokoll esetén a p a th  tartal
mazza a dokumentum típusát is.

Példa Gopher URL-re:
g o p h e r : / / g o p h e r . k f k i . h u / 0 0 / s c i e n c e s / P h y s i c s / 
q s p i r e s

Ez azt jelenti, hogy a keresett dokumentum 
a g o p h e r  protokollal 
a g o p h e r . k f  k i  . hu  gépen,
szöveg típusú dokumentumban (a szöveg típusú dokumentum kódja 00), 
a s c i e n c e s / P h y s i c s / q s p i r e s  file-ban található meg.

Levelezési listák adatai
A tudományos témakörű levelezési listák neve és adatai megtalálha

tók a listserv@ K E N T V M .ken t.edu  Internet-címen téma szerint 
külön file-okban, vagy letölthetők ftp-vel az alábbi helyről: 
f t p : / / z e u s . k e n t . ed u  / l i b r a r y / a c a d l i s t

Magyarországon a fenti levelezési listák aktuális teljes jegyzéke a 
Budapesti Közgazdasági Egyetem Gopher szerverén érhető el, URL: 
g o p h e r : / / u r s u s . b k e .h u :7 0 /1 1 /m a g y a r / e l i b h u / l i s t s /  
a c a d l i s t /

A fizika témakörhöz tartozó levelezési listák jegyzéke a KFKI Go- 
pherben a S c ie n c e s /P h y s i c s  menüben található, az URL: 
g o p h e r : / / g o p h e r . k f k i . h u : 7 0 / 0 0 / s c i e n c e s / P h y s i c s /  
a c a d p h y s ic s

A FIZINFO rendszer levelezési listáján, az ELFT Híradóban folytatott 
levelezés a KFKI Gopherben is olvasható, az URL: 
g o p h e r : / / g o p h e r . k f k i . h u / 7 0 / l m / s c i e n c e s / P h y s i c s /  
tu d h i r / E L F T /e l f t

A ta n fó ru m  lista levelezése KFKI Gopherben, URL: 
g o p h e r : / / g o p h e r . k f k i . h u : 7 0 /1 1 /k u l t ú r a / t a n f ó r u m  

A Los Alamosban, illetve a SISSA-ban (Trieszt) működtetett levelezé
si listák E-mail címei:
General Relativity & Quantum Cosmology (LAND 

g r-qc@ xxx . l a n l . gov 
High Energy Physics -  Phenomenology (LANL) 

hep-ph@ xxx. l a n l . gov 
High Energy Physics -  Theory (LANL) 

h ep -th @ x x x . l a n l . gov 
Nuclear Physics (LANL)

n u c l- th @ x x x . l a n l . gov 
Chaos and Dynamical Systems (LANL) 

chao-dyn@ xyz. l a n l . gov 
Pattern Formation and Solitons (LANL) 

p a t t - s o l@ x y z . l a n l . gov 
Adaptation and Self-Organizing Systems (LANL) 

ad ap -o rg @ x y z . l a n l . gov 
Computational Methods and Data Analysis (LANL) 

com p-gas@ xyz. l a n l . gov 
Exactly Solvable and Integrable Systems (LANL) 

s o lv - in t@ x y z . l a n l .g o v  
Astrophysics (SISSA)

a s t ro -p h @ b a b b a g e . s i s s a . i t  
Condensed Matter (SISSA)

cond -m at@ babbage. s i s s a . i t

USENET hírcsoportok adatai
Informations for new users az írországi ISnet Gopher szerveren, URL: 

g o p h e r : / / g o p h e r . i s n e t . i s : 7 0 / l l /u s e n e t / In f o rm a t io n %  
20for%20new%20users

Elektronikus folyóiratok adatai
A következő URL-ek közül egyesek olyan helyekre is mutathatnak, 

amelyeken nem található meg az elektronikus folyóirat teljes anyaga, 
hanem esetleg csak a folyóirat anyagának elérési feltételeinek leírása, 
vagy csak egy bemutató „demo”.

CERN Newsletters, URL:
h t t p : / /w w w .c e rn .c h /C E R N /N e w s L e tte rs /L is t .h tm l 

Virtual Review, URL:
h t t p : / /www. h é t . b ro w n . e d u / p h y s i c s / r e v i e w / i n d e x . 
h tm l
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gopher://gopher.kfki.hu/00/sciences/Physics/
mailto:listserv@KENTVM.kent.edu
ftp://zeus.kent.edu
gopher://ursus.bke.hu:70/11/magyar/elibhu/lists/
gopher://gopher.kfki.hu:70/00/sciences/Physics/
gopher://gopher.kfki.hu/70/lm/sciences/Physics/
gopher://gopher.kfki.hu:70/11/kult%c3%bara/tanf%c3%b3rum
mailto:gr-qc@xxx.lanl.gov
mailto:hep-ph@xxx.lanl.gov
mailto:hep-th@xxx.lanl.gov
mailto:nucl-th@xxx.lanl.gov
mailto:chao-dyn@xyz.lanl.gov
mailto:patt-sol@xyz.lanl.gov
mailto:adap-org@xyz.lanl.gov
mailto:comp-gas@xyz.lanl.gov
mailto:solv-int@xyz.lanl.gov
mailto:astro-ph@babbage.sissa.it
mailto:cond-mat@babbage.sissa.it
gopher://gopher.isnet.is:70/ll/usenet/Information%25
http://www.cern.ch/CERN/NewsLetters/List.html
http://www.h%c3%a9t.brown.edu/physics/review/index


EPS (European Physical Society) kiadványai, URL: 
h t t p : / /w w w .n ik h e f . n l / w w w / p u b / e p s / p u b l i c a t i o n s . 
h tm l

Physics World, Scientific Computing World, Opto&Laser Europe, 
Classical and Quantum Gravity, Physics World Electronic News, IOPP 
(Institute of Physics Publishing) kiadványok, URL: 
h t tp : / /w w w .io p p u b l is h in g .c o m

Anyagtudományi folyóiratok az Elsevier katalógusból, URL: 
h t t p : / /www. e l s e v i e r . n l / c a ta lo g u e /S A 3 / j n l s b y t i t i e /  
Menu. h tm l

Nuclear Physics Electronic, URL:
h t t p : / /www. n u c p h y s . n l/w w w /p u b /n u c p h y s /n p e . h tm l 

The Scientist, URL:
g o p h e r : / / d s l . i n t e r n i c . n e t : / 7 0 / 1 / p u b / t h e - s c i e n t i s t  

APS (American Physical Society) Publishing News, URL: 
h t t p : / / p u b l i s h . a p s . o rg/PU B N E W S/geninfo . h tm l 

ORNL (Oak Ridge National Laboratory) publications, URL: 
h t t p : / /w w w .o rn l . g o v / p u b l i c a t i o n s / p u b l i c a t i o n s . 
h tm l

K önyv tári k a ta ló g u so k
(O n lin e  P u b lic ly  A ccessib le  C ata logs) ad a ta i

CERN könyvtára:
t e l n e t  v x l i b . c e r n . c h  u s e r i d :  ALICE
University of California könyvtárának MELVYL rendszere 

t e l n e t  m e lv y l .u c o p .e d u  u s e r i d :  <nincs>
Library of Congress könyvtára

t e l n e t  m a r v e l . l o c .g o v  u s e r i d :  m a rv e l
Budapesti Műszaki Egyetem Könyvtára 

t e l n e t  t u l i b b .k k t .b m e .h u  u s e r i d :  ALEPH
Országos Műszaki Könyvtár és Információs Központ 

t e l n e t  o m k .o m ik k .h u  u s e r i d :  xopac
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 

t e l n e t  v a x .m ta k .h u  u s e r i d :  ALEPH
Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának Gopher rendszere 

URL: g o p h e r : / / g o p h e r . l i b . k i t e . h u :7 0 /1  
KFKI és az Izotópkutató Intézet Könyvtára 

t e l n e t  f s e r v . k f k i . h u  u s e r i d :  IS IS
(Vigyázat, a közeljövőben változni fog a cím és a bejelentkezés módja!)

ftp  a rc h ív u m o k  ad a ta i

Az alábbiakban néhány fontos ftp archívum címe szerepel. Ismételten 
felhívjuk arra a figyelmet, hogy számos program-, illetve dokumentumtár 
anyagának egy része magyarországi ftp archívumokban is megtalálható. 
Ezért egy program, illetve dokumentum letöltése előtt mindig tájékozód
junk arról, hogy nem található-e meg valamelyik hazai archívumban, és 
csak akkor forduljunk az eredeti külföldi lelőhelyhez, ha a magyar archí
vumokban nem találtuk meg a keresett dokumentumot, programot.

Los Alamos National Laboratory reportok: 
x y z . l a n l . gov  

Gopher:
b o o m b o x .m ic ro .u m .  ed u : /p u b /g o p h e r /U n ix  

MOSAIC:
f t p . n c s a . u i u c . edu 

Netscape: 
f tp .m com .com  

Linux:
f t p . k f k i . hu 

CERN library: 
a s i s f t p . c e r n . c h

Néhány fontosabb hazai ftp archívum Internet-címe: 
f  t p . bm e. hu 
f  t p . e l t e . hu 
f t p . k f  k i  . hu 
f t p . s z t a k i . hu

Archie server Németországban: 
a r c h i e . t h - d a r m s t a d t . de

A d a tb áz iso k  ad a ta i
A NASA adatbázisok elérése egy Gopher átjárón keresztül, URL: 

g o p h e r : / / l i b e r t y . u c . w l u . e d u : 7 0 / l l / i n t e r n e t /  
h y t e l n e t / s i t e s 2 / n a s 0 0 0

Az NDIS (Nuclear Data Information System), URL: 
t e l n e t : / / IAEAND. IAEA. OR. AT:2 3

A DIALOG rendszer adatbázisai, URL: 
h t tp : / /w w w .d ia lo g .c o m :8 0 /

Az MTA Csillagászati Kutató Intézetének adatbázisát (Small Bodies 
Node Online Data Access), telnet kapcsolattal érhetjük el, URL: 
t e l n e t : / / o g y a l l a .k o n k o ly .h u :2 3

A bejelentkezéshez „ p d su s e r” usernevet és „ ü s tö k ö s ” jelszót 
kell használni.

Az Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program adatbázisai: 
t e l n e t  h u b i i f l l . i i f . h u  

useridek:
g u e s tO , g u e s t l ,  . . .  g u e s t9 ,  

az egyes useridekhez tartozó megfelelő passwordök: 
b rsO , b r s l ,  . . .  b r s 9 . )

In fo rm ác ió s re n d sz e re k  a fiz ika  te rü le té n
American Physical Society (APS) WWW szervere, URL: 

h t t p : / / a p s . o r g /
European Physical Society (EPS) WWW szervere URL: 

h t t p : / /w w w .n ik h e f . n l /w w w /p u b /e p s /e p s . h tm l 
American Institute of Physics (AIP) WWW szervere, URL: 

h t t p : / /w w w .a ip . o r g /
CERN WWW szervere, URL: 

h t t p : / /www. c e r n . ch
A Stanfordi Egyetem FreeHEP WWW szervere, URL: 

h t t p : / /h e p l ib w 3 . s l a c . S ta n f o r d .e d u /F I N D /f h m a in . 
h tm l

Center for Particle Astrophysics WWW címlapja, URL: 
h t t p : / / p h y s i c s 7 . b e r k e l e y . e d u /h o m e . h tm l 

American Astronomical Society, URL: 
h t t p : / / a s s . o r g /

NASA Lunar and Planetary Institute, URL: 
h t t p : / / c a s s . j s c . n a s a . g o v / l p i . h tm l 

Preprintek lelőhelyének ismertetése, URL: 
g o p h e r : / / g o p h e r . k f k i . h u : 7 0 / O O / s c i e n c e s / p r e p /  
p r e p r i n t s

Preprint Gopher (SISSA, Italy), URL: 
g o p h e r : / /b a b b a g e . s i s s a . i t

Preprint Gopher (LosAlamos National Laboratory), URL: 
g o p h e r : / / x y z . l a n l . gov 

CERN Preprint Szerver, URL: 
h t t p : / / p r e p r i n t s . c e r n . ch

Electronic Preprints from the LosAlamos National Laboratory, URL: 
h t t p : //xxx. l a n l . g o v /

Electronic NonLinear Sciences Preprints, URL: 
h t t p : //xyz. l a n l . g o v /

High Energy Preprints Database from SLAC, URL: 
h t t p : / / s l a c v m . s l a c . S ta n fo rd .e d u /F IN D /h e p  

Yahoo directory, URL: 
h t t p : / /www.y a h o o .c o m /S c ie n c e /

Lycos URL:
h t t p : /  /  ly c o s  . c s  . emu. e d u /

BME Fizikai Intézet WWW címlapja, URL: 
h t t p : / / n e w t o n . p h y .b m e .h u

ELTE Atomfizikai és Csillagászati Tanszék Gopher szervere, URL: 
h t t p : / / p o l l u x . e l t e . hu

ELTE Atomfizikai és Csillagászati Tanszék WWW címlapja, URL: 
h t t p : / / h e r c u l e s . e l t e . hu

ELTE Elméleti Fizikai Tanszék WWW címlapja, URL: 
h t t p : / / h a l 9 0 0 0 . e l t e . h u

ELTE Szilárdtestfizikai Tanszék WWW címlapja, URL: 
h t t p : / / g a l a h a d . e l t e . hu

Magyar Csillagászati Egyesület Gopher szervere, URL: 
g o p h e r : / / u r s u s . b k e . h u :7 1 /1 1 /m ese

Magyar Csillagászati Egyesület WWW címlapja, URL: 
h t t p : / / i r i s . e l t e . h u /m c s e /m c s e . h tm l

MTA Atommag Kutatóintézetének WWW címlapja, URL: 
h t tp : / /w w w .a to m k i .h u /

MTA Csillagászati Kutatóintézetének WWW címlapja, URL: 
h t t p : / /www. k o n k o ly . h u /

MTA KFKI WWW szervere, URL: 
h t t p : /  /www. k f  k i  . hu

MTA KFKI Gopher szervere, URL: 
g o p h e r : / /g o p h e r . k f k i . hu 

vagy:
t e l n e t  g o p h e r .k f k i .h u
lo g i n :  g o p h e r , p a ss w o rd : <nincs>
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http://www.nikhef.nl/www/pub/eps/publications
http://www.ioppublishing.com
http://www.elsevier.nl/catalogue/SA3/j
http://www.nucphys.nl/www/pub/nucphys/npe.html
gopher://dsl.internic.net:/70/1/pub/the-scientist
http://publish.aps.org/PUBNEWS/geninfo.html
http://www.ornl.gov/publications/publications
gopher://gopher.lib.kite.hu:70/1
ftp://ftp.ncsa.uiuc.edu
ftp://ftp.mcom.com
ftp://ftp.kfki.hu
ftp://ftp.cern.ch
ftp://ftp.sztaki.hu
gopher://liberty.uc.wlu.edu:70/ll/internet/
http://www.dialog.com:80/
http://aps.org/
http://www.nikhef.nl/www/pub/eps/eps.html
http://www.aip.org/
http://www.cern.ch
http://heplibw3.slac.Stanford.edu/FIND/fhmain
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KÖZLEKEDÉS AZ ELEKTRONIKUS SZUPERSZTRÁDÁN
Frei Zsolt 

ELTE Atomfizikai Tanszék

Néhány nappal ezelőtt szükségem volt egy régebben 
olvasott cikkre, amely a Scientific American folyóiratban 
jelent meg, ele nem volt sok kedvem az ezévi számokat 
mind végiglapozni. Arra gondoltam, milyen jó lenne, ha a 
nagyobb könyvtárak katalógusainak mintájára a saját 
könyveim, újságaim, sőt az azokban megjelent cikkek 
külön-külön is számítógépes nyilvántartásba lennének 
véve. Miközben ez a gondolat átfutott a fejemen, hirtelen 
rádöbbentem, hogy a számítógép-hálózatok ma már 
olyan fejlettek, hogy amit szeretnék, valójában már a ren
delkezésemre is áll. Bekapcsoltam a személyi számítógé
pemet, telefonvonalon egy modem segítségével rákap
csolódtam egy távoli könyvtár számítógépére, majd azon 
a katalógus programot futtattam. Néhány másodperc alatt 
sikerült leszűkítenem a kereső funkciót a Scientific Amer
ican folyóiratra, annak is csak a legutóbbi 3 évben megje
lent számaira (hiszen azóta vagyok előfizető, ezek a szá
mok vannak a polcomon). Beírtam a keresett témát jel
lemző kulcsszót, és a másodperc törtrésze alatt ott állt a 
képernyőn, hogy melyik szám, hányadik oldalán, milyen 
címmel jelent meg a kérdéses cikk.

Az eset elgondolkodtató: a számítógépes szolgáltatá
sok már oly mértékben váltak a mindennapi élet részévé, 
hogy gyakorlatilag átalakítják azt. A nagyobb számítógé
pek (egyetemek, kutatóintézetek, vállalatok, hivatalok 
gépei) különböző hálózatokban vannak összekapcsolva. 
Ezek a hálózatok is egymáshoz csatlakoznak, és egy ma
gasabb szintű (hálózatokból álló) hálózatot alkotnak. így 
egyre többen részesei ugyanannak a szuperhálózatnak, 
kihasználva annak minden előnyét. A legelső említésre 
méltó dolog a levelezés. A képernyőn megszerkesztett 
szöveg néhány másodperc alatt elküldhető bármely 
olyan felhasználóhoz, akinek a rendszerbe tartozó vala
melyik gépen érvényes felhasználói számlája (és az ezzel 
járó számítógépes „címe”) van. Nemcsak az Egyesült Álla
mokban, de már Magyarországon is működnek olyan 
cégek, amelyek személyi számítógéppel és telefonnal 
rendelkező magánszemélyeknek nyújtják a hálózathoz 
való hozzáférést szolgáltatásként. Igaz, hogy Bili Clinton 
vagy A1 Gore fehér házi számítógépes címe régen közis
mert, de ma már a magyar kormánynak is küldhetünk 
másodpercek alatt „kézbesített” üzenetet.

Nemcsak a magánlevelek mennek így lassan ki a di
vatból. Legutóbb egy tudományos konferencia szervezői 
fordultak a potenciális résztvevőkhöz -  természetesen 
számítógépen küldött levélben -  azzal a kéréssel, hogy a 
konferencián előadni kívánt munka kivonatát számítógé
pen küldjék a rendezőség címére. Pontosabban a rende
zők által speciálisan beállított számítógép címére, amely 
a kötött formátumhoz igazodó elektronikus üzenetekből 
automatikusan nyomdakész konferenciaműsort állít 
össze. A dologban csak az a bosszantó, hogy a műsorfü
zet soha nem kerül a nyomdába. Nem azért, mert a prog
ram által készített példány bármilyen minőségi kívánni
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valót hagyna maga után, hanem azért, mert a kipostázás 
költségét és fáradalmát is megspórolják. Akit érdekel a 
teljes program, az megkapja számítógépen!

A telefonvonalakon, üvegszálakon és műholdakon 
szaladgáló üzenetek, levelek és adathalmazok mennyisé
ge meg sem közelíti a rendszer teljesítőképességének 
határát. így a telefonálás helyett a hálózaton folytatott 
„beszélgetés” sem veszélyeztet túlterheléssel. A világ bár
mely pontján lévő két felhasználó a hálózaton keresztül 
kapcsolatot teremthet, és a képernyőre mindketten egy
szerre gépelve, kölcsönösen a másik fél sorait is olvasva, 
órákon keresztül cseveghetnek, ingyenesen. A rendszer 
fenntartása azért pénzbe kerül, de ezt jelenleg még az 
üzemeltető egyetemek, tudományos és közérdekű alapít
ványok, állami szervek fedezik.

Vannak azonban olyan szolgáltatások, amelyekért már 
most is fizetni kell. Egyes központi könyvtárak folyóiratok 
ezreit figyelik és katalogizálják cikkenként! Az előbb em
lített példánál maradva, ha valaki egy olyan cikkre bukkan 
a monitor előtt üldögélve, amely egy helyben nem elérhe
tő újságban volt publikálva, akkor sem kell pánikba esnie. 
A gép azonnal közli, hogy földrajzilag melyik az a legkö
zelebbi könyvtár, ahol a cikk elolvasható. Ha ez túl 
messze lenne, akkor választhatjuk a kényelmesebb, de 
költségesebb opciót: begépelhetjük hitelkártyánk és fax
gépünk számát, és miután a központi komputer egy kicsit 
megnövelte a bank velünk szemben fennálló követelését, 
faxon perceken belül érkezik a cikk.

Az üzenet természetesen csak egyik formája az adathal
maznak, amely a számítógépek között átvihető. A rendszer 
alkalmas bármilyen fajta adat átvitelére, nem tesz különb
séget. Sok szervezet szakosodott olyan adatbázisok létre
hozására, amely csakis a hálózaton keresztül érhető el. A 
NASA például a műholdak és űrszondák által készített ké
peket tárolja számítógépén mindenki számára elérhető 
formában (címképünk). Az amerikai hadsereg egyik gépét 
is a köz szolgálatának szentelték. Az IBM személyi számító
gépekre írt és szerzői joggal nem védett programokat tárol
ják nagy mennyiségben, ugyancsak mindenki számára sza
badon és ingyenesen elérhető formában. Nemcsak „véte
lezni” lehet a készletből, de bárki beküldheti hasznosnak 
tartott alkotását. Megint máshonnan híreket (például a AP 
teljes anyagát), esetleg műholdas időjárás-térképet vagy 
akár repülőgép-szárnyprofil-adatokat kérhetünk. A lehető
ségek -  és mára már a szolgáltatások is -  korlátlanok.

Pedig mennyivel jobb volt telefonon „személyesen” 
beszélgetni, ahol nem lett esetleg sértődés egy viccnek 
szánt megjegyzésből, hiszen a hangsúlyból erre a szán
dékra az adott esetben lehet következtetni. Nem úgy a 
képernyőn, ahol csak a szavak olvashatók egymás mel
lett, nem áll mögötte az ember hangja, személye. Igaz, 
ezen is próbálnak segíteni. Elterjedtek írásjelek, amelyek 
az érzelmek kifejezésére hivatottak. A kettőspont, gondo
latjel és bezáró-zárójel hármasa például balról nézve mo-
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solygó arcot formál. Akinek még ez sem elég, az nemso
kára valódi mosolyt is láthat a grafikus munkaállomásá
nak képernyőjén. A Silicon Graphics cég legújabb gépén 
a monitor felett pici kamera és mikrofon foglal helyet. A 
digitalizált, majd megfelelően tömörített kép és hang is 
csak egy nagy halmaz adat, amely a hálózaton továbbít
va, hasonló teljesítményre képes gépen mint képes-han
gos videoüzenet „élvezhető”.

Természetesen nemcsak levelezésre és programok 
cseréjére használható a hálózat. Sőt, létrejöttének eredeti 
célja nem is ez volt. A kutatóintézeti, egyetemi gépek 
hálózatából kifejlődött Internet a tudományos kutatást 
volt hivatott szolgálni. Talán nem szükségtelen felsorolni, 
hogy ma például egy fizikus mire használhatja a hálóza
tot. Nemcsak a fent említett konferenciakiadvány készül 
a hálózaton, de a cikkek jelentős része is számítógépes 
formában ér a folyóiratokhoz. A bírálók véleményét az 
elmúlt 5 évben már csak számítógépen kaptam, akkor is, 
ha a korral nem kellőképpen haladva még papíron, 
nyomtatott formában küldtem el magát a cikket.

Az Amerikai Csillagászati Társaság, amelynek 3 éve 
vagyok a tagja, a ’90-es évek elején még nyomtatott for
mában küldte a havi értesítőket, és az álláspályázatokat. 
Ma mindezek már csakis elektronikus formában érhetőek 
el. A legfontosabb asztrofizikai folyóirat két hónapja, 
szeptember 1-je óta már számítógépen is publikál. A szá
mítógépes számok egy hónappal előbb olvashatók, mint 
a papír-változat, félelmem szerint nem sokáig. Merthogy 
a papírváltozatnak előbb-utóbb vége szakad majd...

Az információ ilyen hatalmas mennyiségben természe
tesen már nem személyre szóló levelek formájában ter
jed. Létrejött a World Wide Web (WWW), ami nagykapa
citású számítógépeken elhelyezett információból, és ki
sebb számítógépeken működő kereső és olvasó progra
mokból áll. Az Astrophysical Journal szeptemberi száma 
például nem számítógépes levél formájában ér el az olva
sókhoz, hanem az olvasóknak kell a Washingtonban lévő 
számítógépről az általuk érdekesnek tartott oldalakat 
lehívniuk. A Csillagászati Társaság sem küldi szét az állás- 
pályázatokat a tagoknak, hanem azok böngészhetnek 
közöttük a központi számítógépen.

A folyóiratokban megjelenő cikkek csak egy részét 
alkotják a tudományos eredmények, információk. Vannak 
olyan, például mérésekből származó adathalmazok, ame
lyek újságokban nem közölhetők, illetve hatalmas tábláza
tokban kinyomtatva nem könnyen használhatók. A háló
zaton elektronikus formában közzétett adatok viszont 
„felhasználásra kész állapotban”, gépek által azonnal ol
vasható, feldolgozható formában terjeszthetők az érdeklő
dők körében. Nem ritkaság, hogy nagyobb mérések ered
ményeit azonnal nyilvánosan elérhető gépekre rakják. Az 
Egyesült Államokban tavaly bocsátották Hold körüli pá
lyára a Clementine nevű űrszondát, amely elsősorban arra 
volt hívatva, hogy a legújabb technikai lehetőségeket de
monstrálja. Feladata egyszerű volt, CCD kamerákkal folya
matosan fotózta a Hold felszínét. Az eredményt, a képeket 
viszont automatikusan egy olyan földi számítógépre küld
te, ahol azokat bárki azonnal megnézhette.

Három hónappal ezelőtt úgy döntöttem, hogy hálóza
ton közzéteszem az elmúlt években a Princeton Egyete-
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men készített galaxis-katalógusomat, amely 113 közeli 
galaxis CCD képet tartalmazza. A tanszéki gépen létre
hoztam egy nyilvánosan elérhető „oldalt”, ahová a galaxi
sok rövid leírását raktam, azzal a lehetőséggel, hogy bár
ki, bármelyik képet a saját gépére lehívhassa. Három 
hónap alatt 3000-en nézték meg a képeket. Naponta több 
(természetesen számítógépes) levelet kapok, a világ leg
távolabbi pontjairól, boldog felhasználóktól. Az USA-ban 
egyetemi laborgyakorlathoz, Ausztráliában tudományos 
kutatáshoz használják őket, hogy csak a ma érkezett üze
neteket említsem.

Elképzelhetetlenül sok információ halmozódott máris 
fel a hálózaton. Szinte nincsen olyan téma, amiről ne 
lehetne valamit tanulni, valamit megtudni. Az előző mon
dat igazságtartalmát teszteltem is. Kipróbáltam, hogy pél
dául az atombomba pontos leírása mekkora nehézség 
árán szerezhető be. Köztudott ugyanis, hogy ennek a 
bombának a teljes mérnöki rajza már publikus.

A számítógép-hálózaton szörfözve pontosan (mértem) 
11 perc kellett ahhoz, hogy a teljes technikai leírás a ke
zemben legyen. A hosszú szöveg részletesen tárgyalja a 
bomba történetét, rövid bevezetőt ad a láncreakciók el
méletébe, majd rátér a lényegre: ismerteti a bombákban 
alkalmazott detonátorokat, neutron-deflektorokat, ólom
pajzsokat stb. A dolgot elég egy példával illusztrálni. Is
merteti, hogy egy atombombát a célpont fölött milyen 
magasságban célszerű felrobbantani, majd leírja, hogy a 
legelső bombákban milyen magasságmérő berendezés 
működött. Ezek után viszont bemutatja, hogy az USA-ban 
sokfelé kapható radar-detektorok hogyan alakíthatók át 
olcsó, és nagyon pontos magasságmérővé.

A számítógépes információk között tovább kutatva 
hamar sikerült részletesebb információt is találni. Olyano
kat például, amelyek amerikai laboratóriumokból szár
maznak, és a bombák elméletét és gyakorlatát legmaga
sabb szinten tárgyalják. Találtam olyan képet is amelyen 
a bomba robbanásakor végbemenő folyamatok elemez
hetők pontosan. A kép készítéséhez kifejlesztettek egy 
olyan kamera-zárszerkezetet, amely magneto-optikai 
úton képes a másodperc egymilliomod részének század 
részére kinyitni a blendét. Az ehhez hasonló felvételek 
mellett előkerült egy 641 olyan könyv felsorolását tartal
mazó könyvlista, amelyekből valami megtudható a bom
bákról. Csodálkozni csak akkor kezdtem igazán, amikor 
megtaláltam a Teller-Ulam konstrukció -  igaz rövid, ta
lálgatásokon alapuló -  leírását. A hidrogénbomba részle
tes leírása ugyanis még titkos...
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FOLYÓIRAT VAGY E-PRINT? A.M. Hoogeboom 
Bilthoven, Hollandia

A tudományos kutatás eredményeinek terjesztésében 
érvényesülő trend azt mutatja, hogy a gyors, elektronikus 
elérésű média és a hagyományos folyóiratok együttélésé
re van szükség. Ez utóbbiak a tudományos haladás legér
tékesebb mozzanatait örökítik meg papíron. A 90-es évek 
elején Los Alamosban P. Ginsparg egy elektronikus hir
detőtáblát (Bulletin Board) állított fel a nagyenergiás fizi
ka e-printjei számára. Ezen a hirdetőtáblán a nagyenergi
ás fizika e-printjeinek több mint 60 %-án kívül a fizika 
más területeinek e-printjei is megtalálhatók. E szolgálta
tás sikerének egyik oka az, hogy képes értelmezni a TeX 
bizonyos verzióit, amely az egyik legkedveltebb szöveg- 
feldolgozó rendszer a fizikusok körében.

Nemrég 1 millió USA-dollár támogatást kaptak ennek a 
rendszernek a bővítésére. Várhatóan nemsokára a szolgál
tatások közé fog tartozni az elektronikus referálás is, így a 
rendszer teljeskörű elektronikus kiadóvá fog válni. Ennek 
következtében a fizikai publikációk többsége (nem csak 
az e-printeké) Los Alamosban fog megjelenni. Ezzel ki
alakul az európai fizika függősége az Egyesült Államoktól, 
azaz csökken -  esetenként akár meg is szűnik -  az euró
pai kiadók részvétele a fizikusok között folyó kommuni
kációban. (Lásd az ábrái a nem Egyesült Államok-beli 
szerzők Egyesült Államok-beli publikációinak számáról.)

A következőkben egy kiadói rendszert szeretnénk ja
vasolni, amely a Los Alamos-ihoz hasonló, de az európai 
körülményekhez igazodik. A javaslat lényege, hogy az 
Európai Fizikai Társaság (EPS) váljon egy teljeskörű adat
bázis kezelőjévé, ahová kéziratokat lehet beküldeni. Eze
ket közös formátumra konvertálják és, ha szükséges, ak
kor elküldik a szerző által kiválasztott kiadóhoz publiká
lásra. A cél egy professzionálisan megtervezett, megbíz
ható rendszer, amelynek hátterét és támogatását az Euró
pai Fizikai Társaság, a CERN és más nagyobb intézmé
nyek biztosítják. Természetesen ez a kezdeményezés nyi
tott mindenféle javaslatra, hogy olyan rendszer jöjjön lé
re, amely nem csak a szerzők, az olvasók és a kiadók, ha
nem az egész európai fizikus-társadalom hasznára válik.

Regionális kiadóhivatal
az Európai Fizikai Társaságon (EFT) belül

A javaslat lényege, hogy az EFT felügyelete alatt jöjjön 
létre egy Regionális Kiadóhivatal (RK). Ez a kiadó kezeli 
a beérkező preprintekből álló adatbázist. A preprintek 
egy része valamelyik európai fizikai folyóiratban kerül 
publikálásra. A szerzők tetszőleges formátumban beküld
hetik a preprintjüket, legyen az akár egy TeX makro-cso-

A Nemzetközi Fizikai Unió (IUPAP) szeptember végén Budapesten, az 
Eötvös Egytemen tartotta elnökségi ülését. Egyik központi téma a 
nyomtatott és elektronikus folyóiratok jövője volt. Itt hangzott el ez a 
beszámoló. A szerző a IUPAP „Kommunikáció a fizikában” Munkabi
zottság vezetője. Fordította: Csabák Zoltán, ELTE Atomfizikai Tanszék.

mag, vagy bármilyen más szövegformázó forrás-fileja. Az 
adatbázis e-printeket eredeti formátumukban és Post
Script változatban is tárolja. Ezen kívül a kéziratokat még 
átkonvertálják egy szabvány formátumra, ami garantálja, 
hogy az információ elérhető marad akkor is, ha a szöveg- 
formázót egy újabb verziójával helyettesítik. Ezt a kon
verziót főleg manuálisan végezné egy, az RK-val szerző
dött külső szolgáltató. A konverzió után az e-printek -  az 
eredeti és a PS fileokra való hivatkozásokkal együtt -  
bekerülnek a teljes szöveget őrző adatbázisba.

Ekkor a cikk terjesztésre kész, akár az érdeklődő olva
só számára az adatbázisból kikérheti, akár folyóiratba 
beküldhető. Ez utóbbi esettel a következő fejezetben 
fogunk foglalkozni. Az adatbázis egy Web interface segít
ségével érhető le. Ez kihasználja a cikkek szabvány for
mátumát, így elérhetünk részinformációkat (mint például 
összefoglalók, fejlécek, szerzők, kulcsszavak) vagy az 
egész preprintet. Ennek a hirdetőtábla-jellegű szolgálta
tásnak a megrendelése ingyenes lenne. Ez az adatbázis 
jobb lesz, mint a Los Alamos-i, mert benne az e-printek 
teljes szövege elérhető. Másrészt a szerzőknek nem kell 
törődniük a Los Alamosban használt -  és gyakran változó 
-  FITML-re való konverzióval, mert ide egyszerűen be
küldheti preprintjét úgy, ahogy az általa használt szöveg- 
formázóban megírta.

<■ o<r. oils
Prof. Adum Kiss, Dean o f Faculty of Sciences, Eötvös Univcrsiiy 

Rákóczy ut 5, Budapest 1088

Dear Professor Kiss,

i U P A P

The Executive Council of the International Union of Pure and Applied Physics 

(IUPAP) has had a successful meeting in Budapest, 29-30 September 1995. I write this letter 

to express our sincere thanks for your assistance. In spite of the present severe conditions of 

science under the pressure of short-term market interests in your country, we enjoyed your full 

support and excellent hospitality. By choosing Hungary for the Executive Council meeting of 

the International Union of Pure and Applied Physics we wished to express our respect to the 

achievements of Hungarian physicists and physics education, from Roland Eötvös through the 

great generation of Eugene Wigncr and contemporaries to the present professors and the 

younger researchers. We sincerely hope that you will obtain appropriate support to study, 

develop and apply physics, because that is the precondition to build up high technology and 

competitive industry. In this way the Hungarian nation may enter successfully into the 21st 

century.

With my best regards.

Yours Sincerely,

President, IUPAP

International Union of Pure and Applied Physics
IUPAP Office. Vinci» Rill 11, S-421 65 V. lyülumt». Sweden Fai/Phonr; 46-31-282828 or Fat: 46-31-773 4628

Prot. V. YAMACUCIU 
c/o lut. toe Nude« Study (INS) 
UmiveiMy at Tokyo. Tuuhi. Tokyo I 
JAPAN. Fax 81-424 64 3212 
Phone: 81-424 61 4131 *: 49-2224-92320
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é v
A Physical Review-ban és a Physical Review Letters ben megjelent cik
kek számának alakulása.

Út az e-printtől a publikált cikkig

Miután a megjelentetni kívánt cikket szabványos for
mátumra konvertálták és beiktatták az adatbázisba, véget 
ér az RK felelőssége és megkezdődik a szerkesztő-kiadó 
párbeszéd. A szerkesztő belép az adatbázisba, megjeleníti 
a cikket képernyőjén, és kinyomtatja a saját nyomtatóján. 
A cikk bírálóival e-mailen (elektronikus levelezés) lép 
kapcsolatba, akik szintén elérhetik a szöveget. Az esetle
ges változtatások a szabvány formátumú cikkben történ
nek, amelyek visszakerülnek az RK adatbázisába. Ha ez a 
folyamat befejeződik, a szerkesztő értesíti a kiadót, hogy a 
kézirat publikálásra kész, azaz kész arra, hogy a kiadó 
saját adatbázisába átmásolja. Továbbra is a kiadó dolga 
marad a cikk szabvány formátumról nyomdakész formá
tumra történő konverziója, valamint a nyomtatás és a fo
lyóirat terjesztése. Azzal, hogy az RK központilag végzi el 
a szabvány formátumra való átalakítást, időt és pénzt lehet 
megtakarítani. (Ez természetesen csak megfelelő tapaszta

lat és gyakorlat birtokában működhet gazdaságosan.) Ez 
azért újszerű, mert napjainkban a kiadóknak különböző 
formátumú cikkeket kell kezelniük.

Nyilvános és név nélküli bírálat

Az elektronikus kiadás több, mint a papír-folyóiratok 
elektronikus formája, mert megnyitja a nyilvános bírálat 
lehetőségét. Ugyanis mindenki számára lehetővé válik 
észrevételek, megjegyzések hozzáfűzése az adatbázisbeli 
preprintekhez. Másrészről, a név nélküli bírálat is nélkü
lözhetetlen. Ez különösen pályázatok elbírálásánál, illet
ve a szakmai előremenetel szempontjából lényeges. Úgy 
érezzük, hogy a két bírálati mód keveréke fontos érv 
javaslatunk támogatására, mivel a kéziratok elérhetőek az 
RK adatbázisának bármelyik olvasója számára, ezért az 
e-printekhez szabadon fűzhetők megjegyzések. így a 
szerkesztőkhöz és referensekhez beküldött cikkek tartal
mazhatnak (aláírt vagy névtelen) megjegyzéseket, ami 
lényegesen megkönnyíti az elbírálást. A nyilvános és a 
név nélküli bírálat ezen keveréke, kiegészítve a végső 
elfogadás előtti hagyományos névtelen bírálattal, újító 
hatású lenne és javítana a jelenlegi rendszeren.

Költség és szerzői jog

Azt kell szem előtt tartani, hogy az RK önfinanszírozó 
legyen, ne profitorientált intézmény. Mivel a kiadóknak 
csak szabvány formátumban szolgáltatnának kéziratokat, 
nem pedig különböző formátumokban, mint manapság, 
ésszerű, hogy az RK számítson fel oldalankénti díjat. Ez fe
dezné a konverzió költségét és hozzájárulna az eredeti be
fektetéshez. Ha a cikk megjelent, a szerzői jogok a kiadóra 
szállnak át. A cikket megjelentként jelölik meg, és ezt egy
értelműen láthatóvá teszik az adatbázist böngésző számá
ra. Amíg az e-printek ingyen hozzáférhetők és kinyomtat-

Az Európai Fizikai Társaságnál tervezett Regionális Kiadóhivatal működésének folyamatábrája.
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hatók, addig a megjelent cikkek csak díj ellenében érhe
tők el. A díj megfizetése történhet (egyéni vagy intézmé
nyi) hitelkártya vagy előfizetés útján. Minden egyes lekért 
megjelent cikk után az RK jogdíjat fizet a megfelelő kiadó
nak. Ilyen módon a kiadó teljesen védett a csalások ellen. 
A kiadó adatbázisához való hozzáférésről a kiadó saját be
látása szerint dönt. Valószínűleg az RK adatbázisa népsze
rűbb lesz a kiadókénál, hiszen az minden cikket tartalmaz, 
függetlenül attól, hogy melyik folyóiratban jelentek meg.

Hogyan fogjunk hozzá?

Mint minden új gondolatnál, itt is az a kérdés: hogyan 
fogjunk hozzá? Javasoljuk, hogy az EFT alakítson egy 
konzorciumot a főbb európai kiadók és a nagyobb euró
pai könyvtárak részvételével. A minél előbbi kezdés ösz
tönzői a könyvtárak lehetnek, amelyek költségvetése már 
nem képes fedezni egyes drágább folyóiratok előfizeté
sét. Ennek bátorítania kell a kiadókat az együttműködés
re és a szükséges tőke befektetésére. Egy pillantás a fo
lyóiratok árainak fejlődésére világossá teszi, hogy a 
könyvtárak és a kiadók elemi érdeke az előfizetési díjak 
csökkentése. A fontosabb folyóiratok évente most közel 
10000 svájci frankba kerülnek. Az 1990-1994 időszakban 
az előfizetési díjak átlagosan 70 %-kal emelkedtek. To
vábbi 10-11 %-os növekedést jeleznek 1996-ra. A CERN 
könyvtára költségvetésének 6/7-ét költi előfizetésekre. 
Másrészről viszont meg lehet mutatni, hogy egy év alatt a 
fizika minden területén megalkotott összes cikk elektro
nikus úton tárolható 10000 svájci frank értékű mágnesle
mezen. A folyóiratok drágulása és a Los Alamos-i tervek 
együttesen a publikációk USA-ba való további eltolódását 
fogja eredményezni, és jelzi az európai kiadók fizikai 
kommunikációban való érdekeltségének végét. Ez való
színűleg a tudomány más területein is be fog következni. 
Csak a megjelentetési folyamat hatékonyságának draszti
kus növelése változtathatja meg ezt a trendet, és ez a je
len javaslatban vázolt centralizációval elérhető.

Összefoglalás

A javasolt szervezeti felépítést a mellékelt folyamatáb
ra foglalja össze. A fő  előnyök a következők:
1. Bevezeti az elektronikus megjelentetés teljeskörű au

tomatizálását. Ez bármelyik európai fizikai folyóirat 
esetén használható, költséges házon belüli erőfeszíté
sek nélkül, amit a legtöbb kis kiadó nem engedhet 
meg magának. Továbbá kiküszöböli a felesleges, több 
helyen is történő konverziót.

2. Megteremti az EFT méltó helyét, mert azt az európai 
tudományos élet középpontjába helyezi. Ezzel egyide
jűleg magántársaságok továbbra is szerepet játszanak 
az elektronikus kiadásban. A mi megoldásunk tehát 
különbözik az Egyesült Államok-belitől, igazodik az 
európai viszonyokhoz.

3. Lehetővé teszi, hogy az európai folyóiratok megőriz
zék helyzetüket az elektronikus kiadás világában, 
csökkentve ezzel az európai kutatók USA-ban történő

publikálásának trendjét. Egységes alapot biztosít a 
vitákhoz és párbeszédekhez az USA kollégákkal az 
elektronikus kiadás dolgairól.

Előnyök a cikket megjelentető szerző számára:
1. A preprint azonnal publikálásra kerül, mint a Los Ala- 

mos-i szolgáltatás esetében.
2. Minden folyóirat ugyanazt az interface-t használja.
3. Bármilyen szövegbeviteli rendszer használható. A cikk 

teljes szövege elérhető a Weben (ellentétben Los Ala
mos szolgáltatásával, ahol csak a kivonat és néhány 
irodalmi hivatkozás érhető el).

Előnyök az olvasó számára:
1. Minden preprint elérhető elektronikusan, ami ingyenes.
2. A referált cikkek elérhetők elektronikusan. Ezekért 

ugyanúgy kell majd fizetni, mint ma egy folyóirat meg
vásárlásánál.

3. Az adatbázis teljeskörű lesz, egy helyen tartalmazza az 
összes preprintet és az összes megjelent cikket.

Előnyök a kiadó számára:
1. A cikkeket mindig azonos elektronikus formában kapja. 

Nem lesz szükség újragépelésre vagy újrafeldolgozásra.
2. Az információ Interneten történő szolgáltatása fejében 

kirótt díjak behajtásának gondját az EFT központilag 
oldja meg.

3. A kiadó összpontosíthat saját sajtófigyelő szolgáltatá
saira.

4. Az információkat egy semleges, hivatásos szervezet 
kezeli.

Előnyök a könyvtárak számára:
1. A preprint szerverek felállítására fordított munka csök

kenthető, hiszen elég biztosítani az RK adatbázisának 
elérhetőségét.

2. A folyóiratok és a preprintek katalógusának elkészí
tése leegyszerűsödik.

3. A folyóiratok elektronikus úton létrehozott számai és a 
preprintek mindig teljesek, azaz nincsenek kiköl
csönzött, ellopott vagy elkevert példányok.

4. A folyóirat-előfizetések csökkentésével felszabaduló 
források a könyvállomány fejlesztésére használhatók.

Előnyök a tudományos közösség számára:
1. A referálás elektronikus úton szerveződik. A folyamat 

eredménye elektronikusan elérhetővé tehető, ha a 
közösség erre igényt tart. Ez tudományos rangot ad az 
adatbázisnak, ami vonzani fogja a szerzőket.

2. A kiadók szerepe és helyzete védett lesz.
3. Az információkat egy semleges, hivatásos szervezet 

kezeli. Az adatbázist hivatásos szervezet fogja üzemel
tetni, nem pedig fizikusok a szabad idejükben.

4. Az információk szabványos, gyártó- és időfüggetlen 
módon tárolódnak. A konverzió költségei megoszla
nak a kiadók között, akiknek egyébként külön-külön 
kellene elvégezni ezt a munkát.

Elismerjük, hogy ez a javaslat távolra mutató és ambició
zus, továbbá megköveteli a hagyományos formákkal való 
szakítást. De hangsúlyozzuk: csak egy centralizált rend
szer tud úrrá lenni a mostani kaotikus állapoton, a kézira
tok elektronikus úton való továbbításával a mostaninál 
sokkal kényelmesebb helyzetet tud létrehozni a kiadó- 
vállalatok számára. A költség és a szerzői jog szempontjai 
nem állhatnak az itt javasolt rendszer útjába.
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A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ALAPKUTATÁS 
PUBLIKÁCIÓS ADATBANKJA

A Magyar Természettudományos Alapkutatás Publikációs Adatbank
ja (a továbbiakban röviden: Adatbank) a magyarországi kutatók publi
kációs és idézettségi adatainak gyűjteménye. Az Adatbankot a Magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtárának Informatikai Igazgatósága hozta 
létre és üzemelteti.

Az Adatbank összeállításának alapjául az Institute for Scientific In
formation (ISI, Philadelphia, PA, USA) Science Citation Index (SCI) 
adatbázisa szolgált. Az SCI mágnesszalagjairól minden folyóiratcikk 
felvétetett, melynek szerzői közül legalább egy magyarországi munka
helyi címet tüntetett fel a cikkben. 1980-1989 között az Adatbank 27 838 
forrástételt és az adatokra kapott 82659 idézetet tart számon.

Az Adatbank osztozik az SCI egyedülálló előnyeivel: interdiszcipli- 
naritásával, nemzetköziségével, a hivatkozások és idézetek számontar
tásával, de nem tudja elkerülni annak hátrányait sem. így például az 
Adatbankban nem szerepelnek az SCI által nem referált folyóiratokban 
megjelent munkák. Továbbá, mivel az SCI a szerzőknek csak azon 
munkahelyi címeit tarta'mazza, melyeknél speciális minősítő megjelölés 
(például „present address", „permanent address”, „on leave from” stb. ) 
nincs feltüntetve; így a rövidebb-hosszabb ideig külföldön dolgozó 
hazai kutatók publikációinak egy része sajnos elvész az Adatbank szá
mára. Ezeket az elveket az adatok használatánál, a segítségükkel vég
zett értékeléseknél mindenképpen szem előtt kell tartani.

Az Adatbanknak az MTA Könyvtár Informatikai Igazgatóságán mű
ködő változata létrehozatalától kezdve minden érdeklődő rendelkezé
sére állt. Hosszú ideig azonban nem látszott reális igény arra, hogy az 
Adatbank teljes anyagát a felhasználók rendelkezésére bocsássuk.

A mikroszámítógépek teljesítményének növekedésével a felhaszná
lók „információéhsége" lényegesen megnőtt. Ez sürgetővé tette, hogy 
az Adatbank adatait a felhasználók számára könnyen kezelhető módon 
közvetlenül hozzáférhetővé tegyük. A most közzétett „felhasználói vál
tozat” az Adatbankban található összes publikáció és idézet legfonto
sabb adatait egyetlen dBase adatállományba sűríti. A könnyebb kezel
hetőség kedvéért a mágneslemezeken az adatok forrásévenként (1980- 
1989) 10 részállományra bontva találhatók. Az adatállomány szerkezete 
az SCI nyomtatott Citation Index köteteire emlékeztet: az első szerző 
szerint sorbarendezett forráscikkek adatait közvedenül követik az idő
rendbe szedett idézeteik adatai (ha vannak). A nyomtatott kötetektől 
eltérően az állomány tartalmazza az idézetlen cikkek forrásadatait is. Az 
adatállomány egységei a következő mezőkből állnak:

m ezőnév hossz típus
CODE 1 karakter
CITNUM 4 numerikus
AUTH1 11 karakter
AUTH2 11 karakter

AUTH10 11 karakter
YEAR 2 karakter

JOURNAL 11 karakter
VOL 4 karakter
PAGE 4 karakter
KCODE 1 karakter
INST1 7 karakter
INST2 7 karakter

INST5 7 karakter
SCIT 1 karakter

A CODE mezőben „S”, illetve „C” jelzi, hogy forráspublikációról 
(source) vagy idézetről (citation) van-e szó.

A CITNUM értéke forrástételek esetén a kapott idézetek számát mu
tatja, míg idézetek esetén az idézetek sorszámának jelölésére szolgál.

A forráspublikációknak maximum az első tíz szerzőjét találhatjuk az 
AUTH1 -  AUTH10 mezőkben, ugyanis az SCI ennyit tart nyilván. Az 
idézetek esetében csak az első szerzőt tartalmazza az Adatbank. A ne
veket tartalmazó mező hossza tizenegy karakter. Ha a családnév hosz- 
szabb nyolc karakternél, akkor a nyolcadik karakter után csonkítva 
van, amit egy pont karakter jelez.

A JOURNAL mezőben a folyóiratcímeknek az SCI által bevezetett 
tizenegy karakteres rövidítéseit használtuk. (A rövidítések feloldása 
megtalálható a JOURNAL.DBF segédállományban.)

A KCODE a dokumentumtípust jelöli: S -  Proceedings paper; 0 -  
Database review; 8 -  Hardware review; 9 -  Software review; A -  Arti
cle; C -  Correction; D -  Discussion; E -  Editorial; I -  Item about an indi
vidual; K -  Chronology; L -  Letter; M -  Meeting abstract; N -  Note; P -  
Proceedings paper; R -  Review or bibliography; U -  Proceedings paper

Öt mezőt (INST1 -  INST5) biztosítottunk a megadott magyarországi 
munkahelyi címek kódjainak. (Az intézménykódok feloldása az 
INST.DBF segédállományban található.)

Az SCIT mező az önidézetek (SCIT=„1”) és a nem-önidézetek 
(SCIT=„0”) megkülönböztetésére szolgál, természetesen csak idézetek 
(CODE=„C”) esetében. Önidézetnek akkor tekintettünk egy idézetet, ha 
volt a forráspublikáció valamely szerzőjével azonos nevű szerzője, és 
az idéző cikk forráscikként is szerepel az Adatbankban.

A mágneslemezeken a dBase (DBF) adatállományok EXE kiterjeszté
sű „önkicsomagoló” tömörített formában találhatók. Használat előtt gé
pük merevlemezén célszerű egy könyvtárat (directoiy) létrehozni (példá
ul C:\MTA-PAB). Az EXE állományokat ajánlatos egyenként a könyvtár
ba másolni, elindítani, majd a megfelelő DBF állomány létrejötte után 
azonnal törölni. A rendszer teljes helyigénye körülbelül 30 MByte.

A DBF állományok használatához valamilyen dBase, vagy azzal kom
patibilis adatbázis-kezelő rendszerre van szükség (például dBASE III vagy 
IV, FoxBase, Clipper). Az adatbázis-kezelő használatát illetően a felhasz
náló a megfelelő programcsomag dokumentációjára van utalva; az Adat
bank használatát illető apróbb tippekkel és trükkökkel az MTA Könyvtár 
Informatikai Igazgatósága készséggel áll a felhasználók rendelkezésére.

CÍMKÉPÜNK INTERNET CÍME

NASA Scientific Research
h ttp ://w w w .h q .n asa .g o v /o ffice/pao/N A SA /research, 
html
itt a Planetary Images menün a 
NSSDC Photo Gallery
h t t p : / / n s s d e . g s f c . n a s a . g o v / p h o t o _ g a l l e r y /  
P h o t o G a l le r y . h tm l 
itt a Mars menüponton a 
NSSDC Photo Gallery: Mars
h t t p : / /n s s d e . g s f c .n a s a .g o v /p h o to _ g a lle ry / 
p h o to g a lle ry -m a rs . html
M ission to Mars: Viking Orbiter Images o f  Mars menün 
Viking Orbiter Images o f  Mars
h t tp : / / n s s d e .g s fc .n a s a .gov /cd -rom /set_bd /v ik ing , 
html
itt az Atlas o f  Mars and Viking Orbiter Image finder menün

Mars Atlas hom e page
h t t p : / / ic -w w w . a r c . n a s a . g o v / i c / p r o j e e t s / b a y e s -  
g r o u p /A t la s /M a r s /
itt a Choose from  a list o f  feature nam es menün a
h t t p : / / i c - w w w .a r c .n a s a . g o v / i c / p r o j e c t s / b a y e s -
g r o u p / A t l a s / M a r s / f e a t u r e s /
itt a V menün a
h t t p : / / i c - w w w .a r c . n a s a . g o v / i c / p r o j e c t s / b a y e s -  
g r o u p / A t l a s / M a r s / f e a t u r e s / v / i n d e x . h tm l 
itt a Von Karman menün a
h t t p : / / ic -w w w .a r c . n a s a . g o v / i c / p r o j e c t s / b a y e s -  
g r o u p /A t la s /M a r s /f e a t u r e s /v /v o n _ k a r m a n .h t m l  
itt a 3x3 menüponton a
h t t p : / /ic-w w w .arc.n a s a .g o v /ic /p ro je c ts /b a y e s -  
g roup/A tlas/M ars/m ap/3 x 3 / r e s =16/S /65 /0 5 5 .html 
menühöz értünk el, itt található a kép. (Bagoly Zsolt)
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http://www.hq.nasa.gov/office/pao/NASA/research
http://nssde.gsfc.nasa.gov/photo_gallery/
http://nssde.gsfc.nasa.gov/photo_gallery/
http://nssde.gsfc.nasa.gov/cd-rom/set_bd/viking
http://ic-www.arc.nasa.gov/ic/projeets/bayes-group/Atlas/Mars/
http://ic-www.arc.nasa.gov/ic/projeets/bayes-group/Atlas/Mars/
http://ic-www.arc.nasa.gov/ic/projects/bayes-
http://ic-www.arc.nasa.gov/ic/projects/bayes-group/Atlas/Mars/features/v/index.html
http://ic-www.arc.nasa.gov/ic/projects/bayes-group/Atlas/Mars/features/v/index.html
http://ic-www.arc.nasa.gov/ic/projects/bayes-group/Atlas/Mars/features/v/von_karman.html
http://ic-www.arc.nasa.gov/ic/projects/bayes-group/Atlas/Mars/features/v/von_karman.html
http://ic-www.arc.nasa.gov/ic/projects/bayes-group/Atlas/Mars/map/3x3/res=16/S/65/055.html
http://ic-www.arc.nasa.gov/ic/projects/bayes-group/Atlas/Mars/map/3x3/res=16/S/65/055.html


SZAMITOGEPES PÁRBESZÉD HOLLOSI JÓZSEFFEL, 
A HIX ELINDÍTÓJÁVAL
Stílusosan, a számítógép-hálózatot kihasználva készült a 
következő beszélgetés llo lló s i J ó z se f  fel, aki ma is New 
Yorkban, az USA-ban dolgozik. Hollósi 6 évvel ezelőtt, a 
kaliforniai Santa Cruzban kezdett asztrofizikát tanulni, 
amikor felmerült egy információt, hireket szolgáltató 
„számítógépes faliújság” gondolata. Az egyre több Ame
rikában tanuló magyar diákból álló baráti társaságban 
kezdte el azokat a programokat fejleszteni, amelyek eb
ben az évben már tízezer olvasónak szolgáltatnak százol
dalnyi információt naponta. (Frei Zsolt)

FSZ: Mikor, és hol indult a HIX.?
Hat évvel ezelőtt Kaliforniában tanultam csillagászatot, 

több barátom pedig az USA keleti partján volt diák. Egy
mással főleg számítógépen tudtuk tartani a kapcsolatot -  
a telefondíjak az akkori zsebünkhöz képest elég drágák 
voltak, míg az Internet az egyetemeken ingyen volt. 
Ekkor jutott eszünkbe, hogy ha mi egymás között ilyen 
jól tudjuk a hálózatot használni, akkor jó lenne ebbe má
sokat is bevonni, és ötleteket, hasznos információkat 
megosztani egymással -  így indult a TIPP, körülbelül 100 
olvasóval, akik többségükben Egyesült Államokban tanu
ló magyar diákok voltak.

A lista nagyon gyorsan bővült, hamarosan megjelentek 
az első európai, majd az első magyarországi érdeklődők 
is. Kezdetben én szerkesztettem újsággá a híreket, majd 
küldtem szét, de nagyon hamar kiderült, hogy az az igazi, 
ha teljesen „olvasók írják” módra működünk, hiszen ez 
jelentette azt, hogy a közösség együttes tudása és tapasz
talatai mások számára közvetlenül elérhetővé válhattak.

Közben a kézi küldésről kisebb-nagyobb buktatókon 
keresztül sikerült áttérni az automatikus szerkesztésre és 
terjesztésre. Az első próbáknál még előfordult, hogy egy 
számot véletlenül mindenki 50 példányban kapott meg, 
vagy például hibás üzenetek megbénították a Kaliforniai 
Egyetem egyik gépét (ahonnan ezek után el is kellett köl
tözni), de végül fél éven belül stabilizálódott a rendszer. 
Ma már bármikor magára merem hagyni egy-két hetes 
szabadságok idejére, mert minden teljesen magától megy.

FSZ: Talán röviden foglald össze, mi az a HIX?
Röviden nehéz, hiszen a HIX egy óriási rendszer: a 

legrégebbi és a legnagyobb magyar nyelvű Internetes 
információs rendszer a világon.

Az Internet egymáshoz csatlakozó független számító- 
gépes hálózatok szövevényes, összefüggő rendszere. Ez 
lényegében azt jelenti, hogy az Internet bármelyik „alhá
lózatáról” el lehet érni az összes többi gépet -  ez már- 
már milliós nagyságrendű gépet, és közel 40 millió em
bert jelent.

A HIX ezt a világméretű összeköttetési rendszert 
használja: bárki, aki rendelkezik Internet kapcsolattal 
(ezt úgy szokás mondani: „rajta van az Interneten”), tud 
küldeni egy levelet a h e lp O h ix . com címre -  a helyi 
hálózata ki fogja találni, hogyan kell ezt a levelet eljut
tatni a HIX egyik központi gépére. A HIX programja

erre automatikusan, tehát emberi beavatkozás nélkül 
válaszol, és küld egy részletes tájékoztatót, amely to
vábbi hasznos HIX címeket tartalmaz. Például azt, hogy 
a TIPP újság megrendeléséhez egy levelet kell küldeni a 
s u b s - t ip p @ h ix .c o m  címre; ezután az újság min
dennap napkeltekor már ott fogja várni az olvasót a 
levelesládájában.

A levelek megválaszolása, az újságok szerkesztése és 
terjesztése mind automatikusan történik -  kivéve egyes 
vitafórumokat, ahol az indulatok mérséklésére megbízott 
segítő naponta átnézi a beérkezett leveleket és az oda 
nem illőket törli.

FSZ: Hogyan működik a HIX, milyen hardware-t és 
software-t használ?

A HIX egy elosztott rendszer, részei jelenleg 5 vagy 6 
különböző gépen futnak. Ennek előnye, hogy egy gép 
hibája esetén a többi funkció még tovább működik, illet
ve a gépek részben át is tudják venni egymás feladatait. A 
számítógépek egy része egyetemek és vállalatok tulajdo
nában van, ahol a HIX programjait szívességből futtatják, 
de van egy saját HIX gép is (a Magyar Emberi Jogok Ala
pítvány ajándéka).

A kiszolgáló programokat én írtam, elsősorban azért, 
mert ezt a világméretű rendszert összehangolni meglehe
tősen speciális feladat, ilyet nem nagyon lehet készen 
találni. Fontos szempont volt az is, hogy mindennek na
gyon megbízhatóan kell üzemelnie, hiszen nekem csak 
nagyon kevés időm van a rendszer felügyeletére, a gépek 
tulajdonosainak pedig még kevesebb.

A HIX kiadványok különböző módokon érhetők el: 
például elektronikus leveleken keresztül, vagy interaktí
van a HIXWEB-en. Az interaktivitás többlet lehetőségeket 
jelent, például indexelni lehet az újságokat, és meg lehet 
jeleníteni a valódi magyar ékezetes karaktereket. A CGI 
szűrők feladata, hogy az ilyen átalakításokkal használha
tóbbá, kényelmesebbé tegyék az interaktív hozzáférést.

FSZ: Hányán olvassák, az újságokat?
Ez egy nehéz kérdés, mert az újságokat nem csak köz

vetlen előfizetéssel, hanem több gépen interaktívan, 
WWW, gopher vagy finger hozzáféréssel is lehet olvasni. 
Ezen kívül a magyar hun . l i s t s  . h i x . * és a nemzet
közi so c  . c u l t u r e  . m agyar newsgroup-csoportok- 
ban is megjelennek, jó néhány magyar egyetem, kutató- 
intézet és vállalat pedig a saját belső információs rend
szerén keresztül teszi elérhetővé munkatársainak.

Mindenesetre mértéktartó becslések szerint körülbe
lül 8-12 ezer emberről van szó, mintegy 45-50 ország
ból. A legtöbben az Egyesült Államokból és Magyaror
szágról érdeklődnek, de vannak olvasók, például Dél- 
Afrikából és Chiléből is, hogy néhány egzotikusabb or
szágot is említsek.

FSZ: Melyek az általad is olvasott HIX újságok?
Nekem természetesen mindegyik kedves. Ez azonban 

nem jelenti azt, hogy mindet olvasom is rendszeresen, hi-
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2001-ben az Internetet használók többen lesznek, mint a Föld teljes la
kossága?!

szén a HIX körülbelül napi 150 gépelt oldalon jelenik meg 
(a hétvégeket is beleértve). Szerencsére az újságok témák 
szerint vannak csoportosítva, így mindenki kiválaszthatja, 
mi érdekli jobban, mi kevésbé. Egy új szolgáltatás, a HIX 
FRISS ( h t t p :  / / h i x . m i t . e d u / f r i s s 2 / )  pedig egy 
teljes napi tartalomjegyzéket ad vissza, amit nagyon gyor
san végig lehet nézni, és egy kattintással lekérni az érde
kes cikkeket. Általában ezt a tartalomjegyzéket szoktam 
én is végigböngészni nap mint nap.

FSZ: Hasznosak-e számodra a saját magad indította 
újságból nyert információk? Hol, mikor, mire használ
tad őket?

Ha csak azt számolom, amit az olcsó repülőjegy- és 
szállásötletekkel megtakaríthattam az évek folyamán, az is 
legalább ezer dollár. De ennél sokkal több közvetetten 
hasznos információ van, például adózási, útlevél-, vízum- 
és vámkérdések, amelyek igen sok kellemetlenségtől 
menthetik meg az embert. És a legjobb az egészben az, 
hogy itt nem kell tétlenül várni az információkat: ha vala
kinek kérdése van, azonnal fel tudja tenni, és egy-két na
pon belül már jönnek is a válaszok. Szinte lehetetlen olyat 
kérdezni, amit ennyi emberből valaki ne tudna megvála
szolni, vagy legalább eligazítani, hol érdemes utánanézni.

És persze hozzátenném, hogy a hasznosság csak az 
egyik oldala a HIX-nek. Az, hogy a MOKA-n nap mint 
nap lehet jót nevetni, vagy a VITA-n egy élvezetes vitába 
bekapcsolódni utána pedig elolvasni a napi magyar híre
ket -  nos, ez lehet, hogy közvetlenül nem hasznos, vi
szont élvezetes...

FSZ: Említenél néhány érdekes témát?
Engem például érdekel a FORUM-ban most folyó vita 

a tandíjról és az egészségügyi rendszerek összehasonlítá
sáról a világ különböző tájain, és egy másik a VITA-ban 
az amerikai és magyar műveltség különbségeiről. És ér
dekesek a vélemények a C-vitamin különböző (például 
rák-ellenes) hatásairól.

FSZ: Mi a HIX jövője?
A HIX célja, hogy egy magyar információs közösséget 

hozzon létre a nagyvilágban, ahol az emberek magyar 
nyelven egymásra találhatnak, információkat, gondolato
kat cserélhetnek, vagy egyszerűen csak jól érezhetik ma
gukat. És nem utolsósorban, mindezt ingyen.

Mivel HIX-et szinte minden külföldön tanuló, dolgozó 
magyar, aki Internet közelben van, használja, olvassa, azt 
hiszem, hogy általános az igény egy ilyen információs szol
gálatra. A lehetőségekről csak annyit, hogy a tavalyi ma
gyar választási eredményeket a HIX olvasói például Japán
ban előbb tudták, mint ahogy azt a Reuters vagy a Magyar 
Rádió közölte. Vagy másik példa, hogy a Magyar Narancs 
a HIX-en egy nappal előbb olvasható bárhol a világon, 
mint ahogy megjelenik Magyarországon az újságárusoknál.

Fejlődni persze mindig lehet, különösen, ahogy a 
technikai feltételek javulnak, és egyre többen rendelkez
nek közvetlen (tehát nem csak levelezési) Internet hozzá
féréssel. Egy ilyen új kísérlet az ARENA ( t e l n e t  h i x . 
hungary .com ), ami egy nagy élő beszélgető-rendszer. 
Bárki bármikor bekapcsolódhat, és nagy eséllyel fog né
hány társat találni a világ minden tájáról, akikkel élőben 
elbeszélgethet a számítógépen keresztül.

A lényeg azonban nem a technika, hanem a közösség. 
Az életben oly sokszor megszokott önzés, elidegenedés, 
és a pénz mindenhatósága helyett a HIX-en segítőkész
ség és a baráti kapcsolatok kialakulása a jellemző. Elég 
arra gondolni, hogy a HIX önkéntesek munkájára alapul: 
önkéntesek moderálják az újságokat, felügyelnek a HIX 
gépeire, küldik a híreket stb. Ez megfizethetetlen érték, 
mindezt pénzért csak sokkal rosszabbul lehetne csinálni.

FSZ: Mennyi idődet veszi igénybe a HIX fenntartása?
Nehéz így megmondani, mert az alvástól és a napi vo

natozásomtól eltekintve szinte folyamatosan gépek előtt 
ülök (azért állok ellen egy hordozható gép kísértésének, 
hogy legalább a vonaton tudjak valami mást is csinálni, 
például olvasni). Sokan azt hiszik, hogy én állandóan a 
HIX-szel foglalkozom, de ez azért nem így van: „amúgy” 
hálózati programozó vagyok egy japán banknál, és csak 
a szabadidőm napi 2-3 órája a HlX-é. Meg a hétvégek. És 
persze azért a munkahelyemen is belenézek napközben.

FSZ: Az első hónapokban -  gondolom -  minden órá
dat ez kötötte le...

Akkor ösztöndíjas diák voltam a Kaliforniai Egyete
men, Santa Cruzban. Csillagászatot tanultam, azután, 
hogy az ELTE-n fizikusként végeztem 1989-ben. A fizikus 
háttér egyébként nagyon jó alap volt a HIX-hez, egyrészt 
mert az adott viszonyok között mindig a legjobb gépek
kel és hálózatokon dolgozhattam, másrészt példát kap
hattam sok minden más mellett például munkabírásból.

Azóta persze már nem vagyok ösztöndíjas, és nem is 
dolgozom fizikusként, hanem programozóként, de még 
mindig a legtöbb barátom fizikusok közül van.

FSZ: Meddig lehet a HIX-et ingyen csinálni?
Remélem, hogy még nagyon sokáig. Remélem, hogy a 

jövőben is lesznek segítőkész emberek, egyetemek, szer
vezetek és vállalatok, akik a munkájukat, vagy gépüket, 
hálózatukat felajánlják a HIX-nek. A HIX nem egy ember 
munkája, hanem nap mint nap tucatnyian dolgoznak raj
ta, akik nélkül mindez nem lehetne. Köszönöm nekik.
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META-SZAMITOGEP -  ALOM VAGY KÖZELI VALOSAG
Ralph Roskies

a Pittsburgh Supercom puting C enter 
tudom ányos igazgatója

Az alábbi interjú egy álom leírása, amelyben egy az In
ternetre szabadult ügynök vagy inkább egy cyber-ripor- 
ter igyekezett információkhoz jutni tőlem a meta-számí- 
tás mibenlétéről.

Ügynök: Nos, melyik is?
Roskies: Természetesen, közeli valóság.
Ü.: Mi a meta-számítás kifejezés jelentése?
R.: Nem vagyok biztos abban, hogy tudom.
Ü.: Tudja, hogy létezik, de nincs meggyőződve arról, 

hogy tudja, mi az?
R.: Nem rajongok a „meta-számítás” kifejezésért.
Ü.: Van jobb?
R.: Meta-számítás helyett, mit szólna a „hatékony szét

osztáséi heterogén számításihoz?
Ü.: (elhúzza a száját)
R.: Tudom, tudom. Hagyjuk nyugton az elnevezést. 

Inkább példákat mondanék. Alapjában a meta-számítás 
egy szerencsétlen szó annak kifejezésére, hogy egy 
összetett számítási feladat minden részére az arra legmeg
felelőbb számítógépet használjuk.

Ü.: Ha lehet, konkrétabban.
R.: Például, ha egy nagyléptékű számítási feladata van, 

magát a programot otthoni munkaállomásán fejleszti ki, 
aztán az adatgyártást szuperszámítógépen végzi. Azután 
az eredménylistákat újra a helyi grafikus munkaállomá
son dolgozza fel.

Ü.: Ezt teszi mindenki...
R.: Tudom. Ez ugyanaz, ami a prózával esett meg az 

Úrhatnám polgárban [1]. Amit csinálnak, három külön
böző számítógép optimális felhasználásának lehet ne
vezni. Az otthoni munkaállomás a legalkalmasabb a 
program fejlesztésére, mert közel van, kizárólagos hasz
nálatban van, és a programozó számára jól ismert, hatá
sos hibakereső eljárás van rá telepítve. A szuperszámí
tógép a megosztott számítási teljesítmény hatékony fel- 
használása olyan skálán, amit az egyes programozó 
nem engedhet meg személyes célú használatra. A grafi
kus munkaállomás hardware-je grafikus adatfeldolgo
zásra optimalizált.

Ü.: Ez lenne minden?
R.: Néha a „meta-számítás” terminust arra az esetre 

tartják fent, amikor a felhasználó előtt átlátható, hogy a 
számítás különböző gépeken megosztva történik. Erre 
még visszatérhetünk. De általában minden jó ötletben 
több van, mint ami első pillantásra átlátható. Az elmon
dott példában a gépeket szeriálisan (sorosan) használtuk. 
A fogalmat kiterjeszthetjük úgy, hogy a megosztott számí
tást valós idejű közbeavatkozással is magába foglalja.

Ü.: Tehát egy számolás grafikus eredményét arra lehet 
használni, hogy az éppen futó számítást megjavítsa?

Ralph Roskies előadást tartott az ELTE Atomfizikai Tanszékén. Ekkor adta 
át közlésre ezt az írását. Fordította: Patkós Tamás és Patkós András.

R.: Nagyon is elképzelhető. Aztán kiderül, hogy ez a 
valós idejű beavatkozás komoly igényeket támaszt az 
alkalmazott software iránt és nagysebességű hálózatokat 
igényel. A „meta-számítás” fogalmának további kiterjesz
tését jelenti, ha tudományos berendezések (mikroszkó
pok, távcsövek) irányítását is beleértjük. Ezek munkáját 
általában ma már számítógépek ellenőrzik, de elérhető-e, 
hogy az ellenőrző gép az ön személyi számítógépe le
gyen? Ekkor nem kellene utazni, vagy akár csak átmenni 
a szomszéd épületbe a munka elvégzéséhez.

Ü.: Ez is hagyományos magatartás...
R.: Kicsit erős a kritika. De a National Center of Super

computing Applications (NCSA) kutatói még tovább szé
lesítették ezt a fogalmat, úgy, hogy a távcsöveket hozzá
kapcsolták nagysebességű regionális hálózatokhoz, me
lyeket szuperszámítógépekből hoztak létre [2], ami lehe
tővé teszi, hogy százmérföldekre lévő kutatók interaktí
van állítsák a teleszkópok működési rezsimét. A Pitts
burgh Supercomputer Center (PSC) együttműködik a 
Center of Light Microscopy and Biotechnology-val egy 
Automata Interaktív Mikroszkóp megalkotására [31. Olyan 
munkaállomásokra telepített mesterséges intelligencia 
software-eket és nagyteljesítményű szuperszámítógépe
ket használunk, amelyek tízmérföldes távolságra vannak 
egymástól (városi hálózat). A cél az, hogy bizonyos min
tázatokat valós időben úgy ismerjen fel, hogy millisze
kundumosnál nem nagyobb időkéséssel tegyen lehetővé 
optikai vagy kémiai beavatkozást az élő sejtekbe.

Ü.: Ügyes!
R.: Ez még nem minden.
Ü.: Képzelem...
R.: Megszokott gondolat, hogy a személyi munkaállo

mások, a szuperszámítógépek és a grafikus gépek opti- 
malizációs pontjai eltérőek. Mitöbb, a különböző szuper
számítógépek optimalizációs pontjai is mások. Nyilván
való például a hagyományos vektor szuperszámítógép 
(mint a CRAY YMP vagy a C90) és egy masszív párhuza
mos gép (mint amilyen a Thinking Machines CM5, az 
Intel Paragon, az IBM SP1 és SP2 vagy a Cray T3D) elté
rése. Valamely tudományos feladat egyes részei jobban 
illenek egy nagysebességű vektorszámítógépre, más ré
szei pedig a masszív párhuzamos architektúrát részesítik 
előnyben.

Ü.: Tudna erre egy konkrét példát mondani?
R.: Vízben oldott protein szerkezetének molekuláris 

dinamikai számításakor a rendszer minden egyes atom
jára integráljuk a vonatkozó Newton-egyenletet. Ehhez ki 
kell számítani a különböző proteinek, a protein és a víz, 
valamint a vízmolekulák között ható erőket. Általában 
több vízmolekula van, mint protein és a közöttük ható 
erők kiszámítása egyszerűbb. Ez a feladat könnyen pár- 
huzamosítható. A PSC-ben 1991-ben elvégzett kísérletek 
megmutatták, hogy egy vektor-masinát (YMP) egy masz-

RALPH ROSKIES: META-SZÁMÍTÓGÉP -  ÁLOM VAGY KÖZELI VALÓSÁG 379



szív párhuzamos géphez kapcsolva (CM2) többszáz me
gabit/s átviteli sebességgel szuperlineáris felgyorsítást 
lehetett elérni: a kombinált rendszer több mint kétszer 
gyorsabban fut, mint ugyanez a feladat a két rendszer 
bármelyikén külön-külön.

Ü.: Impresszív. És mindez ugyebár éppen a két rend
szer eltérő architektúrája révén valósul meg. Milyen 
egyéb alkalmazásai vannak a szuperlineáris felgyorsí
tásnak?

R.: A PSC-ben molekuláris dinamikai számítások mel
lett gén-szekvenálásban, kémiai telepek tervezésében és 
orvosi képalkotásban mutattuk ki. Mindezek a számítá
sok közös gépteremben elhelyezkedő gépekkel történ
tek. Nemrég a san diegói CRAY YMP és a CALTECH Intel 
Delta gépe segítségével 100 mérföldnyi távolságra lévő 
gépeken sikerült a szuperlineáris felgyorsítást bebizonyí
tani kvantumkémiai számításokban [51.

Ü.: Igazán impresszív. Ügyes kis demonstrációk. Van-e 
módja már ma a számítástechnikában nem érdekelt 
kutatóknak ilyen módszerű számításokra?

R.: Kérdése egészséges szkepszist tükröz. Az idézett 
példák „barkácsoló” erőfeszítést igényeltek. Egyrészt a 
gépek közötti hálózat lassú volt. Még fontosabb, hogy a 
demókban különböző gyártók gépei vettek részt, ezért a 
kommunikációt absztrakt szintre kellett emelni, ami ko
moly többlet-terhelést (overheadet) okozott.

A múlt évben aztán a Cray Research elvégezte az első 
jól dokumentált egy-gyártós meta-számítási kísérletet. Két 
nagyteljesítményű szuperszámítógépet kapcsoltak össze, 
a vektor YMP-t (illetve a C90-et) és a masszív párhuza
mos T3D-t. Ezt a két igen eltérő gépet nagysebességű 
(800 Mbyte/s mindkét irányban) sajáttulajdonú hálózattal 
kötötték össze. Biztos vagyok abban, hogy ezen a rend
szeren valósulnak meg a nagyteljesítményű meta-számí- 
tás első „termelési” példái.

Ü.: Mekkora számítási potenciál valósítható meg ezen 
a kombinált rendszeren?

R.: A legnagyobb C90 csúcssebessége közel 16 Gflop 
(16 milliárd lebegőpontos művelet), míg az 512 csomó
pontú T3D csúcssebessége 75 Gflop.

Ü.: A mai nagyteljesítményű gépek csúcssebessége a 
10-100 Mflop tartományba esik. Újabban sok szó esik. a 
„Terajlop”, azaz az 1000 Gflop szinten működő masi
nákról. Ez a nagyteljesítményű számítás egy alkalmas 
mérföldköve, de van-e belső jelentősége?

R.: Nincs különösebb. Ám, ha egy technológiai kész
ség nagyságrendi fejlődésen megy át, akkor várható, 
hogy megvalósítási módjának minőségi változása követ
kezik be.

Ü.: Milyen tudományos kérdések igényelnek ilyen 
mennyiségű számítást?

R.: Egy példa az óceán és légköri modelleket össze
kapcsoló klímaváltozási modell. A protein három-dimen
ziós szerkezete egy másik.

Természetesen a következő példa a kvantumszíndina- 
mika. Ennél továbblépve, a megnövekedett számítási ké
pesség lehetővé teszi az analízistől a tervezésre való átté
rést. Például, egy repülőgép körüli légáramlás elemzése 
elegendően jól megvalósítható feladat, ám ennél jóval 
igényesebb feladat az üzemanyag-felhasználás hatékony

ságát optimalizáló repülőgép tervezése. A tervezés során 
az analízist sok különböző paraméter szettre kell elvé
gezni (például a motor elhelyezése, a szárnyprofil stb.).

Ü.: Nos mikor lesz teraflopunk?
R.: Jó kérdés. Ha ezt a számítási kapacitást egyetlen 

gépen szeretné látni, akkor még várnia kell a technológia 
fejlődésére. Ám nem többet néhány évnél. De hallott-e az 
NSF Metacenterről?

Ü.: Már megint egy meta-izé?
R.: Tudom, tudom. Az NSF Metacenter az NSF Super

computer Centerek együttműködési projektje további 
partnerekkel társulva, hogy a centrumok számítási kapa
citását az egyes centrumok önálló teljesítményét megha
ladó szintre növeljék. Ennek egyik indítéka a meta-számí- 
tás ügyének előmozdítása. Az NSF Centrumok együttesen 
a nagyteljesítményű számítóegységek nagy változatossá
gával rendelkeznek. Lényegében az összes USA-beli el
adó jelen van. Nem az a célunk, hogy bármelyik speciális 
architektúrát előnyben részesítsük, még kevésbé, hogy 
eldöntsük, melyik a legjobb. Mi abban vagyunk biztosak, 
hogy az alkalmazások összessége szempontjából egyik 
sem lehet legjobb.

Tudjuk, hogy az időnként Nagy vagy Nemzeti Kihívás
nak nevezett fontos tudományos és mérnöki feladatok 
számára egyetlen ilyen eszközhöz való hozzáférés nem 
elegendő, éppen mivel az egyes eszközök optimalizációs 
pontjai eltérőek. A Metacenter ezeket a számításokat úgy 
segíti elő, hogy különféle eszközökhöz tesz lehetővé 
hozzáférést, leegyszerűsíti a több eszköz egyidejű hasz
nálatához szükséges adminisztratív eljárást, kifejleszt 
olyan osztott lista rendszert (shared file system), amely 
több eszközről is elérhető (erről alább még többet mon
dok). Egyes Nagy Kihívás csapatok már futtattak azonos 
célú programokat különböző gépeken, de eddig az eljá
rás igen „durvaszemcsés” volt: egy program lefutott az 
egyik gépen, aztán később szereztek gépidőt egy mási
kon, és így tovább.

Ü.: Ez mintha nem a terajlop irányába mutatna..?
R.: Ez az. Amint megállapította, egyik gép sem rendel

kezik teraflop szintű teljesítménnyel. Mégis el kell kezde
nünk e teljesítmény kihasználásának módján gondolkoz
ni, hiszen hamarosan itt lesz velünk. Jelenleg az egyesí
tett teraflophoz az ország nagy számítóközpontjai nagy 
teljesítményű forrásainak (NSF központok, DoE centru
mok, Nemzetvédelmi Centrumok, akadémiai (angolban: 
egyetemi) centrumok stb.) egyesítésére van szükség. 
Ezek eszközei az összes USA-beli jelentős eladót képvise
lik. A Metacenter a következő szövetkezési-teraflop kihí
vást fogalmazta meg:

A San Diegóban 1995 decemberében sorrakerülő Su- 
percomputing ’95 konferencia vezetősége javaslatokat 
kér olyan programokra, amelyeket a konferencia ideje 
alatt mindezeken az eszközökön futtatni lehetne. ...A 
szervezők kidolgozzák a különböző centrumok koordi
nációjának logisztikai kérdéseit, beleértve az időbeli el
osztást (scheduling) és a hálózati kapcsolatot. Ha mindez 
működik, ez lesz a meta-számítás valaha megvalósított 
leggrandiózusabb példája.

Ü.: Az eddig ismertetett összes példában a felhaszná
lónak kell összehangolnia a különféle számítási eszközök
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kölcsönhatását. Ugyanakkor a meta-számítás egy fontos 
aspektusaként említette korábban, hogy a felhasználó 
nem is tudja, hol találhatók az egyes eszközök.

R.: Helyes. Ezt a vonást gyakran vonják az elektromos 
energiaellátással analógiába. Érdektelen, hol találhatók 
az áramfejlesztők, csak az áramellátás lényeges. Ugyanez 
érvényes a számításra is. Meghatározott forrásokat igény
lünk (flop-teljesítmény, memória, diszk), de érdektelen 
hol található mindez. Például a World-Wide Web típusú 
információs szolgáltatás esetén, amit a Mosaic-hoz hason
ló csomag zár le a felhasználó oldalán (front-end) csak 
rámutatunk (click) a hiperszöveg egy szakaszára és a 
hálózati varázslat elhozza hozzánk egy távoli szerver gép 
információját. Gépünk egyik sarkában egy kis négyzet
ben ugyan feljegyződik a távoli szerver címe, de ha hoz
zám hasonló jellemű valaki, akkor ezzel egyáltalán nem 
törődik. Ez az az eset, amikor számítási forrásokat anél
kül használunk, hogy sejtenénk, hol is vannak. Az esetek 
többségében a hálózati kapcsoláshoz szükséges várako
zási időnek tudatában vagyunk, de ez általában elég 
gyors ahhoz, hogy ne legyen zavaró.

Hagyományosabb példa a munkaállomásokból kiala
kított csoport (klaszter), amelybe általában csak egyetlen 
gépen keresztül lehet munkákat (job) leadni. A gép dönti 
el, hogy az adott munkára a csoport melyik tagját fogja 
be. A legegyszerűbb esetben a legkevésbé leterhelt gépet 
keresi ki, és ehhez küldi el a munkát elvégzésre. Ennél 
csavarosabb időbeosztási eljárásokkal mód nyílhat akár 
több gép befogására is adott munka elvégzésére. A PSC- 
nél vannak olyan (génszekvenálási) feladatok, amiket a 
felhasználó egy munkaállomásra nyújt be. Ha a feladat 
mérete meghalad egy bizonyos határértéket, a munkaál
lomás átküldi az egyik szuperszámítógépre. Ez teljesen 
rejtve marad a felhasználó előtt. Az eredmények ugyanis 
a munkaállomásra jutnak vissza és onnan a felhasználó
hoz. Minél csavarosabbá válik a feladat-szétosztás, annál 
közelebb kerülünk az elektromos hálózati analógiához. A 
felhasználó nem tudja és nem is érdekli, hol futott le a 
számítás.

Ü.: Eddig igencsak általánosan fogalmazott. Melyek a 
konkrét előrehaladási lépcsők, amik a meta-számítási 
álom megvalósításához közelebb visznek?

R.: Több lépcsőt is látni vélek. Gyanítom, hogy listájuk 
nem teljes, de néhányat felsorolok. Az egyik sine qua non 
a kölcsönösen használható kommunikáció (interoperable 
interface). Ha különféle gépek kooperálnak, közös nyel
vet kell beszélniük. Ezek közül a gépi eszperantók közül a 
leghaladottabb a PVM [6], ami a Parallel Virtual Machine 
kifejezés rövidítése. A PVM-t az Oak Ridge Nemzeti Labo
ratórium körül kialakult csoport fejleszti. Egy másik neve 
Linda, amit a Scientific Computing Associates Inc. fejleszt 
Connecticutban. A San Diego Supercomputer Center és a 
CalTech között lefolytatott megosztott számítás során a 
ParaSoft fejlesztésű Expresst [7] használták. Kísérlet kezdő
dött ezen eszközök sztandardizálására, a Message-Passing 
Interface (MPI) megalkotására [8].

Ezeket a csomagokat még jelentősen javítani kell. Pél
dául igen nehéz hibát keresni azokban a kódokban, ame
lyek ezeket a rendszereket használják. Gyakran kis haté
konysággal kommunikálnak. Például, ha az A gép be
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szélni kíván B géppel, abból a konzervatív alaphelyzet
ből kell kiindulni, hogy B éppen elfoglalt és nem válaszol 
azonnal. Ezért A kénytelen üzeneteit közbenső tárolóba 
(buffer) raktározni, arra az esetre, ha B újraküldésüket 
kérné. Hasonlóan, általában B is egy pufferba írja a bejö
vő adatokat, amit az ott futó programok nem használnak 
közvetlenül. Innen kell majd átmásolni B megfelelő prog
ram-tartományába .

Hatékonyabb eljárásoknak is rendelkezésre kell állni, 
arra az esetre, ha A tudja, hogy B szabad. Ilyet valósítot
tunk meg a Cray T3D processzorai között. Ez az eljárás a 
PVM-t használja, de alacsonyabb szintű, kisebb várakozá
si idejű (latency), kevésbé túlbiztosított (redundant), ha
tékonyabb protokollok is használhatók megnövelve a 
programozó kockázatát.

Egy másik nyilvánvalóan javítható terület a hálózat. 
Még a kereskedelmi forgalomban lévő párhuzamos gépe
ken is a legfontosabb korlát az, hogy a processzorok kö
zötti kommunikáció viszonylag lassú. Nagy előnyt ad a 
processzorok közötti kommunikáció csökkentése, a szá
mítás minél lokálisabb elvégzése.

Ü.: És ez a helyzetkép azután igaz, hogy a gyártók 
valóban figyelemreméltó erőfeszítést tettek hatékony pro
cesszorok közötti hálózatok létrehozására!?

R.: Elképzelheti, hogy az Internet használatával nem 
kívánhat mikroszekundumos szintű kommunikációt. A 
komoly feladatokra a területi hálózat (wide-area net
work) sávszélessége túl kicsi, a várakozási idők túl na
gyok. De a hálózati tájkép egyre „szépül és gyarapodik”. 
A közelmúltban kialakított nemzeti súlypont, a National 
Information Infrastructure, azt jövendöli, hogy a közeljö
vőben elfogadható áron jóval nagyobb hálózati sávszé
lesség áll majd rendelkezésre. Ezt a fejlődést kereskedel
mi szolgáltatások, mint a házhozszállított video (video on 
demand) hajtják előre. Az NSF Centaimok közötti alap
hálózat (back-bone network), az úgynevezett NSFnet 
most lép a 45 Mbit/s sebességről a 155 Mbit/s lépcsőre, 
de már készülnek a tervek a 622 Mbit/s átviteli sebesség 
elérésére. A nagyobb sávszélesség realisztikusabb osztott 
számítási kísérletek elvégzését teszi lehetővé. Természe
tesen a meta-számítás első bizonyítékait a közös szobá
ban elhelyezett gépek nyújtják majd, mivel ezeket sokkal 
nagyobb sebességgel lehet kapcsolatba kötni. A várako
zási időt a fénysebesség abszolút módon korlátozza.

Már foglalkoztam a feladat-szétosztási (scheduling) 
problémákkal, amik igen komolyak lehetnek. Hogyan 
tervezzünk olyan feladat-szétosztó rendszert távoli gépek 
között, amely úgy tesz lehetővé jól időzített válaszadást, 
hogy nem rendeli alá egyik gépet a másiknak. Még a 
közös gyártójú Cray T3D/C90 rendszerben kialakított 
meta-gép sem rendelkezik a két gép erőforrásait alkalma
san szervező feladat-szétosztással. A feladat-szétosztás 
problémájának megoldása az operációs rendszerek újra
gondolását igényli és a kölcsönös működtethetőség és 
moduláris szervezés olyan fokát, amit eddig csak a prog
ramozási nyelvektől követeltünk. Mindez az igény jelenleg 
számítástudományi kutatási programokat definiál. Hosszú 
utat kell megtennünk, amíg gyakorlati eszközökké válnak.

Ehhez szorosan kapcsolódik a fordítók (compilerek) 
technológiája. Mindeddig a meta-gép különböző elemei
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közötti feladat-szétosztás a felhasználó feladata volt. 
Mindaddig a meta-számítás nem terjedhet el, amíg a fel
adatok felosztása nem automatizálva történik. Ez valószí
nűleg annak a képességnek kialakításával lesz kapcsola
tos, hogy a gép felismeri, melyik programrészlet melyik 
részgépen fut a leghatékonyabban. Kétség kívül eleinte 
ehhez szükség lesz a felhasználó útmutatására. Az auto
matizált terhelés-egyensúlyhoz (load balancing) egyaránt 
kell a jó feladat-elosztás és az okos fordító-program. El 
kell érnünk, hogy a meta-gép minden eleme az idő nagy 
részében dolgozzék, mert különben elveszítjük az egyes 
eszközök hatékonyságára vonatkozó gazdasági érvet a 
meta-számítás támogatására. A szétosztás még abban a 
célzott (dedicated) üzemmódban is nehéz, amikor a for
dítók és a beosztok a gép erőforrásait átszervezhetik. 
Valószínűbb, hogy a gépnek olyan összetevői lesznek, 
amiket nem kontrollál a meta-gép feladat-szétosztója. 
Ekkor a dinamikus terhelés kiegyensúlyozás technológiá
ját kell megfelelően kialakítani.

Az automatizált terhelés kiegyensúlyozás és feladat
szétosztás egy érdekes kezdeti fejleménye a Smartnet [91. 
E program bemenő mátrixa az i gép j  feladatra vonatko
zó teljesítményének jellemzése. Ezután az operátor ellen
őrzése mellett alternatívan megoldja a teljes sor áthaladá
sára, az egyetlen feladat áthaladására, illetve a költségek
re optimalizált feladat-elosztás problémáját. A program 
képes a hálózati teljesítmény vagy a gépek pillanatnyi 
leterhelésének figyelembevételére. A teljesítmény mátri
xát a korábbi feladatok elvégzése során mért adatok sta
tisztikájára (ezt esetenként a felhasználó bocsáthatja ren
delkezésre), parametrikus vizsgálatokra vagy program
változatok eredményeire építheti.

Tekintsük most a megbízhatóság kérdését. Egy bölcs 
felhasználó egyetlen gép használata esetén sem felejti el 
periodikus ellenőrzési pontok beépítését, hogy védekez
zék a program valamely összetevőjének hibája ellen. A 
meta-számítás során a sok összetevő megnöveli a hiba
esélyt, ezért az ellenőrzési pontok bevezetése még sürge
tőbb. Azonban egy programhelyzet adatösszesítése (core 
dump) valamely gépen ma nem teszi lehetővé egy más 
architektúrájú gépen a program újraindítását. Meg kell 
tanulnunk az újraindítási és belépési eljárások géptől 
függetlenebb megvalósítását.

További kérdés a megosztva használt adatlistáké 
(shared files). Ha egy feladat szimultán fut különböző 
gépeken, mindegyiküknek hozzá kell férnie egy közös, 
megosztva használt lista-rendszerhez, hogy abba adato
kat írjon, abból adatokat olvasson ki. Ebben jelentős elő
rehaladás történt. A nagy ötlet az volt, amikor évekkel 
ezelőtt felismerték, hogy célszerű a lista-rendszerek elkü
lönítése az azokat használó gépektől. Korai példák erre a 
Network File System, a Common File System (CFS) és az 
Andrew File System (AFS). Az NSF Centrumok, a PSC 
csoportjának vezetésével az AFS-re alapozott megosztott 
listarendszert fejlesztettek ki. Az AFS-t a Carnegie Mellon 
Egyetem az IBM háttértámogatásával alkotta meg. Az AFS 
egyik előnye a globális névtér (name space). A másik a 
biztonsági rendszer. AFS az alapja a korábban már emlí
tett Metacenter kísérletek adatkezelésének. Ezeket az 
osztott lista rendszereket is magasabb szintre kell hozni

párhuzamos I/O műveletek engedélyezésével, annak 
érdekében, hogy a különböző gépeken elhelyezett ada
tokhoz párhuzamosan is hozzá lehessen férni.

Ü.: Itt van tehát az a másik alapvető kérdéskör, ami ke
vésbé tűnik technikainak, pedig az. Ez a biztonság (adat
védelem) kérdése. Meta-számítás akkor lehetséges, ha lát
hatatlanul lehet mozogni a különböző gépek között, azaz 
a gépek a hálózaton keresztül tetszés szerint rendelkezésre 
állnak. De a biztonsági gondok éppen mérsékeltebb háló
zat-használat, a megnehezített gép-közötti kommuniká
ció felé hajtják a vevőt. Ez gondot okozhat?

R.: Úgy érzem, hogy erre megfelelő megoldásokat 
kaphatunk a National Information Infrastructure (Nil) 
munkatársaitól. Ők látják, hogy az NII nem működhet, 
hacsak nem tudnak igen hatékony biztonsági előírásokat 
megvalósítani az átfogó hálózati összekapcsoltság körül
ményei között.

Ü.: Végül is valóban azt gondolja, hogy a mindennapi 
gyakorlat szintjén valaha is eljuthatunk a meta-számí- 
táshoz?

R.: Valóban ezt képzelem. A Cray C90/T3D rendszert 
az ötlet megvalósíthatósága első tesztjeként tekintem. A 
rendszer eddigi viselkedése azt mutatja, hogy a meta- 
számítás nyerő stratégia lehet. Bár a megvalósításban 
óriási kihívások maradtak, gyakorlati előrelépések tör
téntek csaknem minden elvárt kérdésben. De széleskö
rű elfogadtatásához még egy további fontos kérdést 
meg kell oldanunk.

Ü.: Mi lenne az?
R.: Egy jobban csengő névre lenne szükségünk. 
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Elektronikus Kommunikációk Munkacsoport

1 Az Internet

Az Internet hozzávetőlegesen 25 éve született (1968) a US Defense 
Department (USA Védelmi Minisztérium) ARPAnet' nevű hálózatának és 
különböző rádió, illetve műhold hálózatok összekapcsolására tett erőfe
szítések révén. Az ARPAnet [11 egy, a katonai kutatásokra tervezett kísér
leti hálózat volt -  pontosabban annak tanulmányozására, hogy hogyan 
lehet olyan rendszert építeni, amely (például bombatámadásban) részle
gesen megsemmisült hálózatként is működőképes marad. Az ARPAnet 
modellben a kommunikáció mindig egy forrás és egy célszámítógép 
között történik. A hálózat maga nem megbízhatónak feltételezett; bár
mely része a hálózatnak bármely pillanatban eltűnhetett. Úgy tervezték, 
hogy a kiszolgált számítógéptől a lehető legkevesebb információt kérje. 
Az üzenet továbbításához a hálózaton egy számítógépnek a saját adatait 
egyszerűen egy borítékba kellett tennie, amelyet Internet Protocol (IP) 
csomagnak neveztek és a csomagot helyesen kellett elcímeznie. Az adat- 
továbbító számítógépek -  és nem maga a hálózat -  szintén felelősek 
voltak a továbbítás megvalósításában. Alapfilozófiaként a hálózat min
den számítógépe párosával kapcsolatot létesíthetett egymással.

Ilyen alapon az USA képes volt kifejleszteni egy működőképes háló
zatot -  a jelenlegi Internet ősét -  és hamarosan nélkülözhetetlenné vált 
azon kutató és akadémiai felhasználók számára akik hozzáférhettek. A 
szimpatikus hálózati rendszer iránti igény nagyon gyorsan nőtt. Habár a 
Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) évekig dolgozott a számító- 
gépes hálózatok szabványának végleges formába öntésén, az emberek 
nem várhattak. Az USA, Nagy-Britannia és Skandinávia Internet fejlesz
tői a piac nyomására megkezdték saját IP software-eiknek forgalmazá
sát minden elképzelhető számítógép típusra. A különböző gyártók 
gépei közötti kapcsolatteremtésnek ez lett az egyetlen gyakorlatilag 
elfogadható módja. Ez vonzó volt a kormányoknak és egyetemeknek, 
hiszen nem létezett egységesített (egy cégre korlátozó) számítógép
vásárlási stratégia. Mindenki a neki tetsző számítógépet vásárolta meg 
és elvárta, hogy a gépek kommunikáljanak a hálózaton.

Az Internet megszületésével körülbelül egy időben fejlesztették ki az 
Ethernet helyi hálózatokat (LAN) [2) is. A LAN technológia körülbelül 
1983-ig lassan körvonalazódott, amikor az asztali munkaállomások 
(desktop workstations) elérhetővé váltak és a helyi hálózatok robba
násszerű fejlődésnek indultak. A legtöbb ilyen munkaállomás a Berke
ley UNIX [31 rendszerrel érkezett, amely tartalmazta az IP hálózati soft- 
ware-t. Ez új igényt támasztott: a szervezetek helyi hálózataikat az 
ARPAnet-re kívánták kötni, az időosztásos helyi számítógépre kapcso
lódás helyett. Ez lehetőséget teremtett volna a LAN minden számítógé
pének az ARPAnet szolgáltatásainak eléréséhez. Több cég és szeivezet 
ez idő tájt kezdte meg saját hálózatának kifejlesztését, ugyanazt a proto
kollt használva, mint az ARPAnet, vagyis IP és rokonai. Világossá vált, 
hogy ha ezek a hálózatok összekapcsolódnának (beszélni tudnának 
egymással), akkor bármely hálózat felhasználói kommunikálni tudná
nak más hálózatok felhasználóival; ezen mindenki nyerne.

Az egyik legfontosabb ilyen új hálózat a National Science Founda
tion (NSF) által támogatott NFSnet volt. 1984-ben az NFS öt új szuper- 
számítógép-központot hozott létre a jelentősebb egyetemeken:
• John von Neumann Supercomputer Center (JVNC) a Princeton Egye

temen;
• San Diego Supercomputer Center (SDSC) a californiai egyetem San 

Diego-i telepén (UCSD);
• National Center for Supercomputer Applications (NCSA) az illinoisi 

egyetemen;
• Theory Center, a Cornell Egyetem kutatási és termelő szuperszámító

gép központjában (Cornell);
• Pittsburg Supercomputing Center (PSC), amely Pittsburgben van, a 

Carnegie-Mellon Egyetem (CMU), a Westinghouse és a pittsburgi 
egyetem gondozásában.

Az Európai Fizikai Társulat Elektronikus Kummunikációk Mun
kacsoportjának bszámolója 1994 augusztusában. A szerző engedélyével 
közöljük. Fordította: Becze-Deák Tibor, ELTE Doktori iskola.
1 ARPAnet, Advanced Research Projects Agency network, United 
States.

Mindaddig a világ leggyorsabb számítógépei csak a fegyverfejlesztők és 
néhány nagyon nagy cég kutatói számára voltak elérhetőek. A szuper- 
számítógép-központok létrehozásával az NFS elérhetővé tette a tudo
mányos kutatás számára az ilyenszerű szolgáltatást. Mivel nagyon drá
gák voltak, csupán öt központ létrehozására került sor -  az előfizetők
nek osztozniuk kellett rajtuk. Ez egy kommunikációs problémát vetett 
fel: a központokat össze kellett kötni, hogy az előfizetők mindegyiket 
elérhessék. Először az ARPAnet-et próbálták felhasználni a kommuni
kációra, de ez a stratégia bürokratikus és személyzeti okok miatt csődöt 
mondott.

Válaszként az NFS elhatározta, hogy megépíti saját hálózatát az 
ARPAnet IP technológiája alapján. A központokat 56000 bit/s-os tele
fonvonalakkal kötötték össze. Világossá vált továbbá, hogy ha minden 
egyetemi központot közvetlenül a szuperszámítógép-központhoz kap
csolnának az teljes csődbe juttatná őket. A telefonvonalak díja ugyanis 
a mérföldektől függ. Ha minden egyetemi telephelyhez egy telefonvo
nal vezetne a központból -  mint a kerékpár küllői -  ez nagyon megnö
velné a telefonvonalak hosszát. Ezért elhatározták, hogy regionális há
lózatokat hoznak létre. Az ország minden egyes körzetében az iskolák 
a legközelebbi szomszédjukhoz kapcsolódnának. Minden lánc egy 
pontban a szuperszámítógép központhoz kapcsolódott és a központok 
pedig egymáshoz. Ebben a konfigurációban végül is bármely számító
gép kommunikálhat bármely másik géppel a szomszédjain át.

Ez a megoldás sikeresnek bizonyult és -  mint minden sikeres megol
dás -  egy idő után már nem felelt meg. Ugyanis a szuperszámítógépe
ken való osztozás azt is jelentette, hogy a résztvevők osztoznak sok 
más olyanban is ami nem központi. Egyszeriben az iskoláknak gomb
nyomásra elérhetővé vált egy egész új adat és együttműködési világ. A 
hálózati forgalom egyre nőtt, mígnem a hálózati számítógépek és a 
telefonvonalak túlterheltekké váltak. 1987-ben a Merit Network cég [41, 
amely a Michigani Oktatási Hálózatot üzemeltette, az IBM és MCI-vel 
együtt egy szerződést kapott a hálózat karbantartására és feljavítására. 
A régi hálózatot ily módon feljavították gyorsabb számítógépekkel és 
(körülbelül 20-szor) gyorsabb telefonvonalakkal.

Az NFS erőfeszítéseinek legfontosabb mozzanata végülis az, hogy 
mindenki számára hozzáférhetővé tette a hálózatot. Addig az Internet
hez való kapcsolódás csak a számítógép fejlesztők, kormánytisztviselők 
és a kormány szerződéses feleinek privilégiuma volt. Az NFS elősegítet
te az általános oktatási hozzáférhetőséget az által, hogy csak akkor fi
nanszírozta egy egyetem bekötését a hálózatba, ha annak szándékában 
állt a hálózat kiterjesztése a szomszédaira is. Ily módon bármely négy
éves főiskola hallgatója Internet felhasználóvá válhatott.

Az Internet magába foglalja az összes IP protokollt használó hálóza
tokat és ezek együttműködnek a felhasználók számára, mint egy egysé
ges hálózat. Néhány nem IP hálózat látta tehát, hogy az Internet jó és 
saját felhasználóiknak ugyanazon szolgáltatásokat óhajtotta nyújtani. Ily 
módon dolgoztak ki új módszereket arra, hogy ezeket a különleges 
hálózatokat (BITNET2, DECnet-ek3 stb.) az Internethez kapcsolják. Elő
ször ezek a gateway-nek (zsilip) nevezett kapcsolatok csak levelezésre 
szolgáltak, de ezek közül néhány már más szolgáltatások átvitelére is 
képessé vált.

Az Internetnek nincs vezető szerve. Az Internet Society vagy ISOC a 
végső hivatal ahová az Internet tartozik. Az ISOC egy önkéntesekből 
álló szervezet, akiknek céljuk, hogy elősegítsék a globális információ 
továbbítást az Internet technológián keresztül. Ez kijelöli az öregek 
tanácsát, amelynek felelőssége a technikai menedzselés és az Internet 
igazgatása.

Az öregek tanácsa egy meghívott önkéntesekből álló csoport, az Inter
net Architecture Board vagy IAB. Az IAB rendszeres időközönként össze
ül, hogy jóváhagyja a szabványokat és elossza a javakat, mint például a 
címeket. Az Internet azért működőképes, mert léteznek szabványosított 
lehetőségek a kapcsolatokra a számítógépek és software-alkalmazások 
között. Ez teszi lehetővé a különböző gyártók számítógépeinek, hogy 
akadálymentesen kommunikálhassanak egymással, tehát nem csak IBM

2 Because It’s Time NETwork, egy együttműködéses hálózat, amely 32 
ország sok száz telephelyének 2300 csomópontját szolgálja ki.
3 Digital Equipment Corporation

E.W.A. LINGEMAN: AZ INTERNET 383



vagy SUN vagy csak Macintosh hálózat. Az IAB felelős ezekéit a standar
dokért; eldönti, mikor szükséges egy új szabvány és minek kell annak 
lennie. Amikor egy szabványra van szükség, akkor a probléma megvita
tásra kenil, elfogadják az új szabványt és lejelentik a hálózaton. Az IAB 
nyomon követi mindazt ami egységes vagy egyedüli kell, hogy marad
jon. Például minden számítógépnek az Interneten egy 32 bites címe kell, 
hogy legyen, amely az illető gép egyedüli címe. Az IAB nem ad ki címe
ket, csak a címek hozzárendelésének szabályait állítja fel.

A felhasználók észrevételeiket az Internet Engineering Task Force 
(IETF) gyűlésein mondhatják el. Az IETF egy másik önkéntesekből álló 
szervezet; rendszeres időközönként összeül megvitatni az Internet mű
ködtetési és legsürgősebb technikai problémáit. Ha egy probléma elég 
fontosnak mutatkozik, az IETF egy munkacsoportot hoz létre a további 
vizsgálatra. Bárki részt vehet az IETF gyűlésein és munkacsoportokban, 
a lényeg az, hogy azok működjenek. A munkacsoportoknak sok külön
böző funkciója lehet, a dokumentációkészítéstől a hálózati zavarok 
együttműködéses megoldásán át az egyes csomagok bit-jelentésének 
megváltoztatásáig. A munkacsoportok általában egy összefoglaló jelen
tést írnak. A javaslat jellege szerint ez lehet egy dokumentáció, amelyet 
mindenkinek elérhetővé tesznek, egy jó ötlet, amelyet mindenki ön
kéntesen elfogad és követ, vagy lehet egy új szabvány, amelyet az IAB- 
nak küldenek el elfogadásra. Amint egy hálózat elfogadja az Internet 
működési szabályait, arra rákapcsolódik és magát részének tekinti, 
akkor az az Internet része. Ha pedig talál olyasvalamit ami nem tetszik 
neki, jelezheti az IETF-nek. Bizonyos gondok valósnak bizonyulhatnak 
és az Internet ennek megfelelően módosulhat.

1,1 Az Internet Protokoll (IP)
Az Internet különböző hálózati részeit az úgynevezett útválasztó 

( router) számítógépek kapcsolják össze. A hálózatok lehetnek néha 
Eternetek, néha virtuális gyűrűk vagy éppen telefonvonalak. Az adatút- 
képzők döntenek az adatcsomagok útvonaláról. Nem minden adatút- 
képzőnek van közvetlen kapcsolata a másikkal. Az adatokat az egyik 
adatútképző a másikig küldi el amíg a címzetthez eljutnak. Az egyes 
adatútképzőknek csak azt kell tudniuk, hogy milyen kapcsolatok érhe
tőek el és, hogy melyik a legjobb következő ugrás, hogy a csomag kö
zelebb kerüljön a címzetthez. Tehát az Interneten egy adatútképző 
megnézi az adatok rendeltetési helyét és dönt arról, hogy merre küldje 
tovább. Eldönti melyik „vezeték” a legmegfelelőbb és használja is azt.

Az Internet működése szabályok szerint történik. A szabályokat pro
tokollnak nevezzük. Az Internet Protokoll (IP) végzi a címzést’ vagy 
biztosítja azt, hogy az adatútképzők megértik majd mit kell tenni a cso
maggal amikor hozzájuk ér. A címzés az üzenet elején van és elegendő 
információt tartalmaz ahhoz, hogy a csomag célba érjen. Az Internet 
címek négy, 256-nál kisebb számból állnak. Amikor leírjuk, a számokat 
pontokkal választjuk el egymástól, például:

192.128.37.6
Mivel az Internet egy hálózatokból álló hálózat, ezért a cím első része 
azt mondja meg az Internet adatútképzőnek, hogy melyik hálózatról 
van szó. A cím jobb oldali vége azt mondja meg a hálózatnak, hogy 
melyik nagyobb számítógép vagyis, host a címzett. Az Internet minden 
számítógépének van egy egyedi címe a fenti szabvány szerint.

Gyakorlati okok miatt az IP hálózaton küldött információ meghatá
rozott bit-számú részekre, csomagokra tördelve közlekedik. Egy cso
magban tárolt információ általában 1-1500 karakternyi hosszú. Ez meg
előzi a hálózat egy felhasználó általi kisajátítását és biztosítja az igazsá
gos, egyenlő esélyű hozzáférést. Egyben azt is jelenti, hogy ha a hálózat 
túlterhelődik, akkor az mindenkit egyformán érint és nem áll le amikor 
néhány nagy felhasználó leterheli.

Az egyik legérdekesebb az Interneten az, hogy alapszinten csupán 
az IP szükséges a részvételhez. Lehet, hogy nem túlzottan barátságos, 
de használható, ha eléggé okos vagy. Amint az adatok egy IP borítékba 
kerültek, a hálózatnak minden szükséges információja megvan ahhoz, 
hogy a csomagot a számítógépedről a címzetthez eljuttassa. Van még 
azonban néhány gond:
• A legtöbb közlendő információ 1500 karakternél hosszabb.
• Balesetek is történhetnek. A hálózat néha elveszít egy csomagot,

vagy a csomag megsérülhet.

1 A file-neveket kényszerűen el kell választani -  például olyan hosszú
ak, hogy egy sorban nem férnek el -, ezért a . /  @ % = -  _ jelek után 
nem látható elválasztójeleket használunk. A neveket természetesen 
egybe kell írni (a műszaki szerkesztő).

• A csomagok érkezési sorrendje nem mindig egyezik meg a feladás
sorrendjével. Nincs garancia arra, hogy a csomagok ugyanazon utat
futják be, így a második hamarabb is érkezhet, mint az első.

Ezért a hálózat következő szintje biztosítja azt, hogy nagyobb informá
ció-csomagok is átvihetőek legyenek és a hálózaton jelentkező átviteli 
károsodások legtöbbje kiküszöbölhető legyen.

1.2 Az átvitelt ellenőrző protokoll (TCP)
TCP (Transmission Control Protocol), vagy gyakran az IP-vel együtt 

említett TCP/IP a neve azoknak a szabályoknak, amelyek a fenti gondo
kat orvosolják. A TCP darabolja fel a küldendő információt a megfelelő 
méretre. Megszámoz minden egyes darabot, hogy az átvitel sikeressége 
ellenőrizhető legyen és az adatok az eredeti sorrendbe visszakerülhes
senek. A továbbítás sikere érdekében egy saját TCP borítékba teszi a 
darabokat és ráírja a szükséges információt. Azután egy ilyen boríték az 
IP borítékba kerül és átadódik a hálózatnak ami az átvitelt véghezviszi.

A fogadó oldalon a helyi TCP software-csomag összegyűjti a boríté
kokat, kiveszi az adatokat és a megfelelő sorrendbe összeilleszti őket. 
Ha egy boríték hiányzik, a feladótól kéri az újrapostázást. Amint az 
összes információ megérkezik és megfelelő sorrendbe kerül, átadja az 
adatokat annak az alkalmazói programnak, amelyet kiszolgál. A való
ságban a csomagok nem csak elveszhetnek, de meg is rongálódhatnak 
az átvitel során például a telefonvonalak zaja által. A TCP az ilyen gon
dot is kezeli. Amikor az adatokat a borítékba teszi, a TCP kiszámít egy 
kontrollösszeget (checksum) is. A kontrollösszeg egy szám ami lehető
vé teszi a fogadó TCP-nek, hogy az érkező csomagban esetlegesen je
lentkező hibát felfedezze. Amikor a csomag a címzetthez érkezik, a 
TCP kiszámítja az érkező adatok kontrollösszegét és összehasonlítja a 
csomagban küldött kontrollösszeg értékével. Ha a kettő nem egyenlő, 
akkor bizonyos, hogy az átvitel során a csomag tartalma károsodott. A 
fogadó TCP az ilyen csomagot megsemmisíti és kéri az újrapostázását.

1.3 Felhasználói datagram protokoll (UDP)
Bizonyos alkalmazásokban TCP helyett UDP (User Datagram Proto

col) használatos. A TCP borítékolás helyett az alkalmazás az adatokat 
UDP borítékba helyezi, amely szintén az IP borítékba kerül. Az UDP a 
TCP-nél sokkal egyszerűbb, mert nem kell az adatok sorrendjére ügyel
nie, sem nyilvántartania a csomagokat. UDP-t azok a programok hasz
nálnak, amelyek csak rövid üzeneteket küldenek és így egyszerűen 
csak újra elküldik az üzenetet, ha rövid időn belül nem érkezett válasz. 
Tételezzük fel például, hogy valaki egy programot ír, amely a hálózat 
egyik adatbázisából kikeres egy telefonszámot. Tehát itt nincs értelme 
TCP protokollt használni a 20 karakternyi információ kétirányú átvitelé
hez. A nevet egyszerűen csak egy UDP csomagba helyezzük, IP cso
maggá formáljuk és elküldjük. Az alkalmazás másik fele veszi a csoma
got, elolvassa a nevet, kikeresi a telefonszámot, beteszi egy másik UDP 
csomagba és visszaküldi. Ha a csomag elvesz az úton azt a programnak 
kezelnie kell: ha túlságosan sokat kell várnia a válaszra, akkor egysze
rűen csak újra elküldi a kérelmet.

1.4 A domén-név rendszer
Meglehetősen korán felismerték azt, hogy a szám-címek jók a számí

tógépek egymás közötti értekezésében, ám az emberek inkább a neve
ket kedvelik. Ezért a felhasználók igényeinek kielégítésére az Internet 
számítógépeinek neveket adtak. Természetesen a nevek újabb bonyo
dalmat okoztak. Először is biztosnak kellett lennünk abban, hogy nincs 
az Internet hálózaton két egyforma nevű számítógép. Meg kellett oldani 
a nevek szám-címekké való alakítását, hiszen végül is a nevek csak az 
embereknek kedvezőek, a gépek még mindig csak a számokat kedve
lik. Adhatunk a programjainknak neveket, de meg kell oldani azon név 
kikeresését és címmé való alakítását.

Amikor még az Internet csak egy kis népszerű hely volt, a neveket 
még könnyű volt kezelni. A NIC (Network Information Center) egy 
nyilvántartást állított össze. Elég volt beküldeni egy -  természetesen 
elektronikus -  jelentkezőlapot és az illető nyilvántartásba került. Ezt a 
hosts file-nak nevezett állományt időközönként elküldték a hálózat 
minden gépének. A nevek egyszerű szavak voltak és mindegyik egye
di. Ha név szerint címeztünk, akkor a számítógép kikereste az állo
mányból és behelyettesítette a címet.

Sajnos, ahogy az Internet terjeszkedett, úgy lett az állomány is egyre 
nagyobb. Jelentős időbe került egy név be|egyzése, és nehéz volt olyan 
nevet találni, amelyik már nem volt foglalt. Úgyszintén túl sok hálózati
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időt emésztett fel e nagy állomány szétosztása a hálózati számítógépek
nek. Szembeötlő volt egy olyan rendszer szükségessége, amely képes 
megbirkózni az új feladattal. Ez lett a Domain Name System vagy DNS.

A Domain Name System egy név-nyilvántartási módszer, amely fel
hatalmaz egyes csoportokat, hogy a nevek alcsoportjait meghatározzák. 
Minden szintet ebben a rendszerben doménnek nevezünk. A doméne- 
ket pontok választják el egymástól:

ux.cso.uiuc.edu
nic.ddn.mil

yoyodyne.com
Egy néven belül bármennyi dómén lehet, de ötnél többel ritkán találko
zunk. Balról jobbra haladva a névben minden újabb dómén nagyobb 
az előzőnél. Az ux.cso.uiuc.edu névben az ux a „honos" számítógép 
(host) neve, egy IP címmel rendelkező létező számítógép. E számító
gép nevét a cső csoport határozza meg és tartja nyilván, ami története
sen a körzeti központ. A cső része az Ulinoisi Egyetem Urbana vidéké
nek (uiuc). Az uiuc egy része az oktatási intézmények nemzeti cso
portjának (edu). Ily módon az edu dómén tartalmazza az Illinoisi 
Egyetem összes számítógépét és így tovább.

Mindegyik csoport alkothat vagy megváltoztathat bármit ami hozzá 
tartozik. Ha az uiuc elhatározza, hogy létrehoz egy új ncsa nevű cso
portot, megteheti anélkül, hogy bárki belegyezését kérné. Az egyedüli 
teendője, hogy az új neveket a világ adatbázisának rá tartozó részéhez 
hozzátegye és így előbb-utóbb bárki akinek szüksége van rá, tudni fog 
róla (ncsa.uiuc.edu). Hasonlóképpen a cső vásárolhat egy új számító
gépet, nevet ad neki és rákötheti a hálózatra anélkül, hogy bárki bele
egyezését kérné. Ha az edu minden résztvevője betartja a szabályt, 
hogy az adott nevek egyediek, akkor sehol az Interneten nem lesz két 
egyforma nevű renciszer. Lehet ennek ellenére két íred nevű gépünk, 
ha azok különböző doménekhez tartoznak.

Az edu csúcs-dómén nevet beleegyezéses alapon választották, amikor 
a dómén rendszer létrejött. Eredetileg csak hat magas rendű dómén volt:

Dömén Használat
com Üzleti (vagyis business)
edu Oktatási intézmények (egyetemek, iskolák stb.)
gov Állami intézmények, nem katonai
mii Katonai (hadsereg, tengerészet stb.)
org Más szervezetek
net Hálózati készletek

Amint az Internet nemzetközi hálózattá vált, a különböző országoknak 
szükséges volt megadni a lehetőséget, hogy saját neveiket megválaszt
hassák. Ezért van egy egész sor két betűből álló doménnév, amely 
megfelel az országok legmagasabb doménneveinek. Mivel ca Kanada 
országos kódja ezért egy kanadai számítógépnek egy ilyen neve lehet: 
hochey. gu leph . c a . Az A Függelékben szerepelnek az országkó
dok és a megfelelő kapcsolati lehetőségek.

2 Telnet

A telnet az Internet távoli bejelentkező (login) protokollja. Lehetővé 
teszi, hogy egy számítógépre kapcsolt billentyűzeten át belépjünk egy 
távoli számítógépbe a hálózaton keresztül. A kapcsolat a világ bármely 
számítógépével létrejöhet. Amint az összekapcsolás megtörtént, olyan 
mintha a felhasználó billentyűzete ahhoz a távoli számítógéphez lenne 
kapcsolva. A telnet használatának legegyszerűbb módja: írjuk be pa
rancsként

t e ln e t  táv o li-szám ító g ép -n év  
A távoli számítógép válaszol: 

lo g in : 
password:
stb.

Tehát a belépéshez szükséges, hogy számlánk (account) legyen a távoli 
gépen.

A telnet-alkalmazás két együttműködő részből áll: a kliens (client), 
amely a szolgáltatást kérő számítógépen fut, és a kiszolgáló (server), 
amely a szolgáltató gépen fut. A hálózat, amely a TCP vagy UDP szol
gáltatás, a két számítógép közötti kommunikáció közege.

A kliens, amely a t e ln e t  beírása után elinduló program, el kell 
végezze az alábbiakat:
• Felveszi a TCP-kapcsolatot a kiszolgálóval;
• A felhasználó adatbevitelét megfelelőképpen biztosítja;
• A bevitt adatokat átalakítja megfelelő formátumba és a kiszolgálónak 

elküldi;

• Fogadja a kiszolgáló szabványos válaszát;
• Átformázza és megjeleníti a választ.
A kiszolgáló software a szolgáltatást nyújtó gépen fut, ha a kiszolgáló 
nem működik, akkor a szolgáltatás nem elérhető. A UNIX rendszereken 
a kiszolgálók neve démon (daemons), ez jelenti azokat a rendszer-jo- 
bokat, amelyek állandóan a háttérben futnak. Amikor a kiszolgáló kész 
kéréseket fogadni, akkor:
• Értesíti a hálózati software-t, hogy kész kapcsolatok fogadására;
• Vár amíg egy szabványos kérés érkezik;
• A kérésnek eleget tesz;
• Az eredményt visszaküldi a kliensnek standard formátumban;
• Tovább vár.
Azt, hogy a különböző gyártók számítógépei kommunikálhatnak egy
mással egy sor szabály teszi lehetővé, amelyeket protokollnak neve
zünk. Ebben az esetben, mivel a protokoll egy alkalmazás részei között 
zajlik, ezért alkalmazói protokollnak nevezzük.

3 Állomány-mozgatás: FTP

ftp a nevét az általa felhasznált alkalmazói protokollról kapta: „Fiié 
Transport Protocol” (FTP). Amint a neve is mutatja, a fő dolga, hogy 
állományokat mozgasson az egyik számítógépről a másikra. Nem szá
mít az, hogy a két számítógép hol található, hogyan vannak összekap
csolva vagy, hogy milyen operációs rendszert használnak. Feltéve, 
hogy a két számítógép egymással FTP protokollal „beszélni tud", az ftp 
parancsot használhatjuk állományok átvitelére.

Az ftp egy komplex program, mert az állományok és állomány-struk
túrák kezelési módja nagyon sokféle. Az állomány különböző tárolási 
módja (bináris vagy ASCII, tömörített vagy nem stb.) olyan komplikáció
kat okoz, amelyek megoldásához különleges megfontoltságra van szük
ség. FTP használható két olyan számítógép között, amelyen számlánk 
van (login név és jelszó), vagy ha a másik számítógépen nincs számlánk, 
akkor használhatunk (ha megengedett) anonymus FTP-t.

A telnet-hez hasonlóan az ftp-nek is meg kell határozni, melyik számí
tógéppel akarunk állományokat cserélni. Ezt a következő parancs végzi: 

f tp  táv o li-szám ító g ép -n év  
Ez elindítja az ftp programot és kapcsolja a megnevezett gépet. Amikor 
az ftp a távoli gépet elindítja, akkor felkér, hogy azonosítsuk magunkat 
egy login névvel és egy jelszóval. Miután a távoli rendszer elfogadta a 
login nevet és a jelszót, minden készen áll a állományok átvitelére. Az 
ftp kiírja, hogy f tp> és fogadja a parancsokat. Az ftp mindkét irányba 
átvihet állományokat. Veheti a helyi gép egy állományát és átteheti 
(put) a távoli gépre, vagy veheti a távoli gép egy állományát és átteheti 
a helyi gépre. A get és put parancsok szintaxisa a következő: 

f tp > g e t fo rrá s-á llo m án y  cé l-á llo m án y  
ftp> pu t fo rrá s-á llo m án y  cé l-á llo m án y  

Miután az állomány átvitele megtörtént, az ftp programból a quit pa
ranccsal léphetünk ki, a bye is ugyanezt teszi.

Az ftp-nek két gyakran használt adatátviteli lehetősége (módja) van: 
bináris és ASCII. A bináris adatátvitelnél a állomány bit-rendje megma
rad, így az eredeti és a másolat bitről bitre megegyező lesz. Az ASCII 
mód valójában egy nyelvbotlás: szöveg (text) módnak kellene inkább 
nevezni. ASCII módban az átvitel karakter-sorozatonként történik, pon
tosabban a kliens és a kiszolgáló azt biztosítja, hogy az átvitt karakte
reknek ugyanaz legyen a jelentésük a célszámítógépen, mint a forrás
számítógépen.

Az Interneten bizonyos állományok HTML (Hypertext Markup Lan
guage) formátumban vannak tárolva. Ez egy ASCII formátum, amelyet a 
World Wide Web használ. A hálózaton különböző videoképek is tárol- 
hatóak (például időjárás térképek, szatellit képek stb.). A videoképek 
legfontosabb állomány-formátumainak neve GIF és JPEG, mindkettő 
képes a bonyolult színes képek kódolására, és az MPEG, amely a moz
góképek átvitelénél használatos. Ezek mind bináris formátumok, tehát 
az átvitelük is binárisan kell, hogy történjen.

3.1 FTP parancs összefoglaló
A következő táblázat az ftp legfontosabb parancsait foglalja össze. 

Ezek a parancsok a legtöbb, ha nem az összes ftp-kliensnél megtalál
hatóak. Az ftp megmutatja a rendelkezésre álló parancsokat, ha beír
juk, hogy help.
account info Biztonsági és járulékos számla információkat

ad meg, amelyekre az ülés keretében néha 
szükség lehet.
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binary

cd távoli-könyvtár 
close

delete állomány-név 

dir állomány cél

hash

help parancs 
led könyvtár 
Is állomány cél

mget állományjegyzék

mput állományjegyzék

open gép-név

prompt

pwd
quit
user felhasználói név

ASCII módba kapcsol text állományok átvite
léhez.
Bináris módba kapcsol bináris állományok 
átviteléhez.
Megváltoztatja a távoli gép munka-könyvtárát. 
Bevégzi az ftp ülést egy géppel és visszatér ftp 
parancs üzemmódba. A close után új kapcsolat 
létesíthető egy másik rendszerrel vagy kiléphe
tünk az ftp-ből a quit paranccsal.
Letörli a megnevezett állományt a távoli rend
szerről.
A távoli rendszer könyvtárának teljes jegyzékét 
szolgáltatja -  állomány és cél jelenléte fakulta
tív. A jegyzék minden állománynevet megmu
tat, amely megegyezik a kikötésekkel. Ha az 
állományt elhagyjuk, akkor a jegyzék a távoli 
gép jelenlegi könyvtárának minden állományát 
tartalmazni fogja. A cél mondja meg, hova kér
jük az eredményt. Ez lehet egy állomány a 
helyi gépen vagy egy parancs, amely átszűri a 
állományt. Ha a célt elhagyjuk, akkor a jegyzék 
a terminálon fog megjelenni.
Azt mondja meg az ftp-nek, hogy írjon ki egy # 
jelet valahányszor egy adatblokk átvitelre került 
get vagy put paranccsal. Hasznos lehet akkor, 
ha nem tudjuk megállapítani másként, hogy a 
hálózat működik; vizuális jelet kapunk arról, 
hogy az adatok tulajdonképpen mozognak.
Egy rövid tájékoztatást ad a kérdezett parancsról. 
A helyi gép default könyvtárát változtatja meg. 
A távoli gép rövid könyvtár-jegyzékét adja. Az 
argumentumok ugyanazok, mint a dir esetében. 
Egy vagy több állományt vesz át a távoli gép
ről. A állományjegyzék lehet több, egymástól 
elválasztott állománynév vagy csak egy filter. 
Egy vagy több állományt tesz át a távoli gépre. 
Az állományjegyzék lehet több, egymástól el
választott állománynév vagy csak egy filter.
A megnevezett gépre kapcsolódik. Ez hasznos, 
amikor egy állomány átvitel után egy másik 
gépre óhajtunk kapcsolódni. Az előző kapcso
latot azonban le kell zárni (close), 
mget vagy inputtal együtt használva a 
prompt parancs utasítja az ftp-t, hogy minden 
állomány átvitele előtt kérje beleegyezésünket. 
Ez hasznos lehet, ha el akarjuk kerülni a hiába
való munkát, vagy (ami még rosszabb) az állo
mányok egymásra írását. Ha a prompt aktív, 
akkor újrabeírása érvényteleníti azt.
Kiírja a jelenlegi távoli könyvtár nevét. 
Megszakítja a kapcsolatot.
Elküldi a felhasználói nevet a távoli gépre belé
pési célból. Ez akkor hasznos, ha a felhasználó 
neve vagy jelszava hibásan lett megadva.

3.2 Anonymus FTP
Az anonymus FTP lehetővé teszi, hogy azok is hozzáférhessenek 

bizonyos állományokhoz, akiknek az illető gépen nincs sem login ne
vük, sem jelszavuk. Néhány nagyon szigorú korlátozással találkozunk; 
az anonymusként bejelentkező felhasználók általában csak kiolvashat
nak (gettel) állományokat, nem installálhatnak új állományokat, és nem 
másíthatják meg a létező állományok tartalmát. Úgyszintén szigorúan 
csak egyes állományokhoz férhetnek hozzá.

Az archívum menedzserek létrehozhatnak olyan könyvtárakat, 
amelybe az anonymusként bejelentkező felhasználók Írhatnak. Ezek a 
könyvtárak gyakran használhatóak arra, hogy a felhasználók cikkeket 
vagy programokat tölthessenek le nyilvántartás céljából. Ha az archí
vum menedzsere létrehozott egy ilyen könyvtárat akkor az ftp parancs 
normális put és mput utasításaival bárki állományokat tölthet bele.

Ha az anonymus FTP-zés megengedett, akkor egy speciális anony
mous nevű login név keletkezik, amely használható belépési névként és 
jelszóként, az ftp bármely jelsorozatot elfogad. Általánosan elfogadottá 
vált, hogy jelszóként a saját mail-címét adja meg mindenki, hogy a mene
dzsereknek lehetővé tegyék, hogy szükség esetén a felhasználóval kap

csolatot teremtsenek. (Tulajdonképpen néhány rendszernél már alapkö
vetelmény egy létező mail-cím megadása a belépés feltételeként.) Miután 
anonymous néven beléptünk, get paranccsal kiolvashatunk bármely állo
mányt, amelyre az anonymus FTP felhasználóknak engedélyük van.

Amikor névtelenül lépünk be egy rendszerbe, akkor az állomány- 
könyvtár rendszer egy meghatározott pontjára jutunk. Az a bizonyos 
első könyvtár a kezdőpontja minden anonymus FTP belépésnek. On
nan haladhatunk lefelé, megadva az alkönyvtár nevét vagy visszafelé a 
„szülő” könyvtárakba a .. argumentumot használva. Az abszolút ugrás a 
könyvtárakban tiltva van; a /  használata technikailag teljesen szabályos, 
ám a cd/pub újra van definiálva és azt jelenti, „menj a kezdeti anony
mus FTP könyvtár pub nevű alkönyvtárába”. Használhatjuk például 
cd /, ha eltévedtünk és a kiinduló pontra akarunk visszakerülni, vagy 
többször ismételjük cd .. a kezdeti pontra való visszatéréshez.

4 Elektronikus levelezés

Az elektronikus levelezés (email) nem egy „end-to-end” szolgáltatás: 
a küldő és a címzett gép nem szükségszerű, hogy közvetlenül kapcso
latban legyen egymással. „Store and forward” -  vagyis tárold és add 
tovább -  szolgáltatásnak is nevezik. A levelet az egyik gép a másiknak 
adja át egészen addig amíg meg nem érkezik a rendeltetési helyére.

Ha a cím és a küldő nem ugyanazon a hálózaton van akkor léteznie 
kell egy helynek, ahol a levél az egyik rendszertől átadódik a másik 
rendszer email szolgálatának. A levelező hálózat és számítógép közötti 
kapcsolódási pontok neve „application gateway". A „gateway” (zsilip) 
itt annak érzékeltetésére szolgál, hogy mint valami varázskapu, össze
köttetést teremt két világ között, az „application" szó pedig azért szere
pel itt, mert eleget tud egy ilyen gép mindkét mail alkalmazásról ahhoz, 
hogy az üzenetet egyik rendszerről a másikra átformázza és átadja. 
Amikor a levél a gateway-en át kerül elküldésre, akkor gyakran azt is 
meg kell határoznunk, hogy hogyan jusson el a gateway-ig és hogyan 
legyen továbbítva a másik oldalon.

Amikor a postán levelet küldünk, akkor borítékba helyezzük, ugyan
ezt kell tenni az email esetében is, itt a boríték neve fejléc vagyis email 
header. Az email fejléc tartalmazza a levél legelején: To:, From:, Sub
ject: (Címzett:, Feladó:, Téma:).

Azt, hogy egy levél eljut-e a címzetthez az nagy részben attól függ, 
hogy a cím helyes-e. Sajnálatos módon az email címek egy kissé komp
lexebbek, mint az eddig látott csomópont címek. Ennek több oka is van:
• Az email világa tágabb az Interneténél;
• Az emailt egy személynek kell címezni, nem csak egy gépnek.
• Néha kommentárként a személyi nevet is az email címbe helyezzük. 
Az Interneten minden levél alapja a postás-gép (a gép, amely kezeli a 
címzett levelezését) dómén neve (lásd 1.4-es bekezdés). Tulajdonkép
pen ez minden amit a hálózatnak tudnia kell. Amint a címzett gépre 
eljuttatta az üzenetet, a hálózat dolga végétért. Az illető számítógép 
feladata, hogy a továbbjutást biztosítsa -  amihez nincs szüksége sok új 
információra legfeljebb a címzett nevére -, de egy másik fajta hálózatra 
való átvitelhez már sokkal több információ szükséges. És akkor hogyan 
küldhetünk levelet egy másik hálózatra?
Bitnet A bitnet címek általában név@csomópont.bitnet alakúak.

Ha ez nem megy akkor változtassuk át név%csomópont 
alakúra és ezt használjuk a cím login név része helyett. 
Használd a Bitnet-Internet gateway címét a gép neveként 
(például cunyvm.cuny.edu). Válasszuk el egymástól @ 
jellel. Például átírhatjuk a krol@uiucvmd.bitnet címet a 
következő alakra: krol%uiucvmd@cunyvm.cunny. 
edu. Ha ezt gyakran kell csinálnunk akkor érdemes meg
keresni a legjobb gateway-t.

CompuServe A CompuServe címek két, egymástól vesszővel elválasztott 
számból állnak. Tegyünk a vessző helyett pontot és he
lyezzük a cím bal oldalára. A @ jeltől jobbra tegyük: 
compuservc.com. Ily módon a 765434,123 CompuServe 
cím a következő lesz: 765434.123@compuserve.com. 

Fidonet A fidonet címek egy elő és egy utónévből állnak és egy 
számsorozatból, amely így néz ki: a:b/c.d. Válasszuk el az 
elő és utónevet egy ponttal és küldjük a pd.fc.nb.za. 
fidonet.org címre. Például a Willie Martin l:5/2.3 cím 
így írható: willie.martin@p3.f2.n5.zl.fidonet.org. 
Megtörténhet, hogy egyes gépek még mindig nem értik 
meg ezt a címet, ekkor megpróbálhatjuk, hogy a gateway 
gépre küldjük a fenti címet: willie.martin%p3.f2.n5. 
zl.fidonct.org@zeus.ieec.org.
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Sprintmail A teljes sprintmail címeknek a következő alakja van: 
J o h n  Bigboote” /YOYODYNE/TELEMAIL/US. Ha a
címet a sprintmail-en belül használjuk akkor lerövidíthe
tő: John Bigboote/YOYODYNE. Az első két paraméter 
a személy és a szervezet. Amikor egy Sprintmail címet 
kérünk akkor ez minden amit kaphatunk. A paramétere
ket a következő parancs formára alakítjuk: /PN=John. 
Bigboote/0=YOYODYNE/ADMIN=TELEMAII./C = 
US/@sprint.com. A teljes címet kell megadni amikor a 
sprint.comra küldjük még akkor is, ha az illető személy 
csak a cím két első részletét adta meg.

MCImail A MCImail címzésre több mód van. A MCImail dobozok
nak van egy címe és egy, a címhez hozzárendelt személy
neve. A cím nagyjából a telefonszámra hasonlít. Ha ez 
van megadva nekünk, akkor tegyük a @ jel bal oldalára 
és használjuk az mcimail.com gateway nevet a jobb 
oldalon. Például: 1234567@mcimail.com. Ha a személy 
MCImail neve van megadva akkor így címezzünk: 
előnév_utónév@mcimail.com, vagyis például John_ 
Bigboote@mcimail.com.

UUCP A name@host.uucp UUCP címet hozzuk name%host 
alakra. Használjuk ezt a cím login név oldalán, A gép 
neveként pedig használjuk egy UUNET-Internet gateway 
címét. Az Internet szolgáltatásai megadják ezeket a gate- 
way-eket. Természetesen a kettőt válasszuk el a @ jellel. 
Például annak a felhasználónak, aki a PSI Inc. uucp-n 
keresztül kapja a leveleit, annak az uu.psi.comon ke
resztül kell küldeni a levelet, mint john_w%yoyodyne@ 
uu.psi.com. A helyes gateway megállapítására kérjük a 
rendszerkezelő segítségét.

Sokan a ..luunetlhostlname formában adják meg 
UUCP címüket. Ez egy UUCP „ösvény” (path) és azt jelen
ti, hogy „találd meg a helyes utat az uunct rendszerhez, 
az uunet küldeni fogja a hostra és az kézbesíteni fogja 
azt”. Hozzuk ezt a következő alakra: name%host@ 
gatewaymachine. A helyes gateway-t az UUCP cím árul
hatja el. Ha az uunct szerepel a címben akkor használ
hatjuk az uu.psi.comot stb. Nagyon ritkán szerepel más 
a gateway névben, mint uunet vagy uupsi, ilyen esetben 
az Internet gateway-t külön ki kell keresni. A cím „path” 
formában való megadása szerencsére egyre ritkább. Ha 
elkerülhetetlen az UUCP path cím használata akkor le
gyünk óvatosak. Az UNIX C shell használata megköveteli 
a (\) jel használatát a felkiáltó jelek előtt mint: m ail 
\  ! uunet \ ! h o s t \  ! name. Ha a címet a mail progra
mon belül adjuk meg akkor a (\) jelek nem szükségesek. 

Megjegyzések
Ez a táblázat Ed Krol: The Whole Internet című könyvéből van má

solva, 108. old.
BITNET (Because It’s Time NETworks) egy együttműködéses háló

zat, amely 32 ország több száz telephelyének 2300 csomópontját szol
gálja ki.

CompuServe egy kereskedelmi rendszer több adatbázis szolgáltatás
sal és CMC-vel (Computer Mediated Communication). Az email rend
szerének neve EasyPlex.

FidoNet egy együttműködéses hálózat 1983-ból, eredetileg MS-DOS- 
os IBM PC-k és ezekkel kompatibilis számítógépek összekapcsolására.

MCImail egy kereskedelmi levelező rendszer. A CompuServe és Te
lex hálózatokkal van összekapcsolva. Az Internettel mail-kapcsolatot az 
Intermail a . i s i  . edu gateway létesít.

Az UUCP hálózat neve az átvitel protokolljából származik, amely az 
UNIX to UNIX Copy Program rövidítése. A hálózat 1978-tól működik és 
a világ egyik legrégibb tárcsázásos hálózata.

5 Gopher

A Gopher egy kereső eszköz amellyel az Interneten kalandozhatunk és 
a menük alapján keresgélhetünk az erőforrásokban. Ha valakinek a Go
pher belső erőforrásaira van szüksége, akkor segít hozzájutni. így a Go
pher, vagy pontosabban „az Internet Gopher” lehetővé teszi, hogy menüt 
használva forrásanyagok után kutassunk. Amint rábukkantunk valamire, a 
Gopheren keresztül elérhetjük anélkül, hogy dómén neveket, IP címeket 
változtatnánk vagy programot cserélnénk. A Gopher lehetővé teszi, hogy 
az Internet forrásanyagát, annak jellegétől függetlenül átfésüljük.

Alihoz, hogy a Gopher rendszer elérhető legyen, egy gopher kliens- 
programra van szükség. A megfelelő kliensprogramnak az Internethez 
kapcsolt gépen jelen kell lennie. A gopher kliensprogramok szabadon 
hozzáférhetőek bármely számítógép típushoz: UNIX, Macintosh, 
IBM/PC, X Windows, VAX/VMS, VM/CMS és valószínű sok más is.

Nyilvános Gopher hozzáférési helyek 
Számítógép______________ Belépés______ Hely
consultant.micro.umn.edu gopher É. Amerika
uxl.cso.uiuc.edu gopher É. Amerika
panda.uiowa.edu non required É. Amerika
gopher.msu.edu gopher É. Amerika
gopher.ebone.net gopher Európa
info.anu.edu.au info Ausztrália
gopher.chalmers.se gopher Svédország
token, puc.cl gopher Dél Amerika
ecnet.ec gopher Ecuador
gan.ncc.go.jp gopher Japán

A gopher kliensprogram mindig a kiválasztott forrásanyag legmegfele
lőbb kezelési segédprogramját választja. Ha egy állományról van szó 
akkor az kliens át ftp-zi. Ha egy „login" forrásanyagról van szó (vagyis 
rendszer, amelybe be lehet lépni) akkor egy TELNET ülést hoz létre. Ha 
egy Archie vagy WAIS által indexelt gyűjteményről van szó, akkor a 
gopher az Archie vagy WAIS használatával keresi ki a lényeget. A hasz
nált gopher kliensprogramok mindig menüvezéreltek és képernyő
orientáltak. Veszik a parancsokat és átalakítják őket a megfelelő alkal
mazás számára. Ily módon amíg a Gophert használjuk soha nem kell 
ftp get parancsot adnunk. Elindítani könnyű, egyszerűen adjuk ki a 
parancsot: gopher vagy telnet az egyik közérdekű kliens címére.

6  A rc h ie

Az Archie egy rendszer a közérdekű szerverek állományainak tárgy
mutatója alapján történő keresésre. Az Archie tárgymutatójában 1200 
szerver és 2,5 millió állomány szerepel. Kérhetjük, hogy kikeresse a meg
adott szövegrészletet tartalmazó állományt, vagy javasoljon olyan állo
mányokat, amelyeknek a leírása egy bizonyos szót tartalmaz. Visszaküldi 
a keresési feltételeknek megfelelő állományt és a szerver nevét, amely 
tartalmazza azokat. Amint eldöntöttük mely állományokra van szüksé
günk, anonymus FTP-vel áthozhatjuk őket a helyi számítógépre.

Az Archie használatához ki kell választanunk egy Archie szétvert. 
Ugyanazt az információt több szétver is tartalmazhatja.

Elérhető Archie Szerverek 
Név Használati terület
archie.au Ausztrália
archie.edvz.uni-linz.ac.at Auszüia
archie.univie.ac.at Ausztria
archie.uqam.ca Kanada
archie.funet.fi Finnország
archie, th-darmstadt. de Németország
archie.ac.il Izrael
archie.unipi.it Olaszország
archie.wide.ad.jp Japán
archie.kr Korea
archie.sogang.ac.kr Korea
archie.rediris.es Spanyolország
archie.luth.se Svédország
archie.switch.ch Svájc
archie.ncu.edu.tw Taiwan
archie.doc.ic.ac.uk Egyesült Királyság
archie.unl.edu USA
archie.internic.net USA
archie.rutgers.edu USA
archie.ans.net USA (ANS felhasználóknak)
archie.sura.net USA

A használatára egyszerűen telneteljtink a csomópontra. Például: 
% telnet archie.au 
...W elcome to  e tc .

lo g in : archie  
L ast lo g in : . . .

A rch ie . au>
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A rchie .au>  q u i t
quit befejezi a TELNET ülést és visszatér a helyi számítógépre.

Az Archie használatának van egy sokkal barátságosabb módja is X 
Window System alatt: xarchie5. Ez egy jó grafikus illesztő az Archie 
szolgáltatáshoz. Ezenkívül egy beépített FTP klienst is tartalmaz, így 
használhatjuk az xarchie-t az FTP telepek könyvtárainak átkutatására 
és állományokat is letölthetünk.

7  W AIS

A WAIS (Wide Area Information Service) egy másik Internet szolgálta
tás. A WAIS egy adatgyűjteményt vagy adatbázist kezelő eszköz, egy 
osztott szövegkereső rendszer. Egy szabvány (neve Z39-506) alapján 
működik, amely előírja hogyan kérheti egy számítógép a másikat arra, 
hogy számára kikeressen valamit, A WAIS az egyike a legelső ezen 
szabványon alapuló rendszereknek.

Alihoz, hogy egy dokumentum elérhető legyen a WAIS által, valaki 
egy tárgymutatót kell létrehozzon azon a szerveren, amely a keresésben 
használható. Szöveges információ esetén a dokumentum minden szava 
bekerül a tárgymutatóba. Amikor a WAIS kliensnek keresési parancsot 
adunk, az felveszi a kapcsolatot azokkal a szerverekkel, amelyek a java
solt könyvtárakat kezelik. Sorban mindegyik szervertől kéri, hogy ku
tassa át tartalomjegyzékét a szükséges szavak után. A szerver elküldi 
azoknak a dokumentumoknak a jegyzékét, amelyekről úgy gondolja, 
hogy megfelelőek és mindegyikhez egy „érték pontot" rendel, mellyel 
értékeli mennyiben felelnek meg a kérésnek. A pontok normálásra ke
rülnek úgy, hogy a feltételnek legmegfelelőbb 1000 pontot kap, míg a 
többi arányosan kevesebbet. Ily módon, ha valaki azt kéri, hogy „Találd 
meg azokat a dokumentumokat, amelyek tartalmazzák "Clinton and 
gore-t”, akkor a WAIS megszámolja a tárgymutatóban, hogy hányszor 
szerepel mindegyik dokumentumban, hogy ’’Clinton” és az ’’and” és a 
”gore” szó. A találatok összege enyhén súlyozva a szó jelentőségével a 
dokumentum pontszámát adja. Miután mindegyik könyvtár keresése 
befejeződött, a WAIS megadja azoknak a dokumentumoknak a címét, 
amelyek a legtöbb pontot kapták. A jelentett dokumentumok száma 
korlátozott -  a kliens jellegétől függően 15 és 50 között lehet. Kiválaszt
hatjuk a megfelelő dokumentumokat és a WAIS megjeleníti őket.

A WAIS használata a Gopherétől eltérő. Használatához szükséges, 
hogy a számítógépen fusson a WAIS kliensprogram. Az X Windows 
alatt futó xwais grafikus kliens használata a legegyszerűbb. A nem
grafikus WAIS-kliens, vagy sor-orientált WAIS neve swais. Ez a kliens 
az Internet több nyilvános hozzáférési helyén elérhető.

7.1 Saját forrás kiépítése
A WAIS-klienst szolgáltató software-archívumok tartalmaznak olyan 

programokat és dokumentumokat is, amelyek segítenek a saját forrásunk 
és szétverünk kiépítésében. Ilyen a waisindex, amely egy állomány-hal
mazból állít elő tárgymutatót. Változatos adatformátumokat ismer: nor
mál szöveg, különböző szövegformátumok (például LaTeX), mail folder 
formámra stb. A következő táblázat ezeket a formátumokat mutatja.

Név Leírás
text egyszerű szöveg állomány
hihext BibTeX/LaTeX formátum
bio Biology abstract formátum
cmapp CM alkalmazások a hypercad-ból
dash szaggatott vonallal elválasztott bekezdések
dvi dvi formátum
emacsinfo GNU dokumentációs rendszer
firstjine az állomány első sora fejléc
g‘f gjfállományok, csak az állomány nevét tárgyjegyzi
irg Internet Resource Catalog
mail_digest Standard Internet mail digest formátum
mail or rmail mail vagy rmail vagy mindkettő
medline MEDLINE formátum
mli_bbord MH bulletin board formátum
netnews Net news formátum
nhyp Hypertext formátum, Polytechnic of Central London

5 Az xarchie anonymus FTP-vel az ftp.cs.rochester.edu-n érhető el.
6 A Z39.50 a bibliográfiai információlekérés ANSI szabványtervezete.

on_line Mindegyik sor egy dokumentum
para Üres sorokkal elválasztott paragrafusok
pict pict állomány, csak az állomány nevét tárgyjegyzi
ps Post Script formátum
refer refer formátum
rn Hálózati hírek rn-nel kimentve
server Szerverek könyvtárának struktúrája
tiff tiff ’állományok, csak az állomány nevét tárgyjegyzi
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A World Wide Web vagy WWW (W3), a legújabb információs szolgálta
tás az Interneten. A Web az úgynevezett hypertext1 technológián ala
pul. A fejlesztés legnagyobb része a CERN-ben [51 (European Particle 
Physics Laboratory) történt, ám hiba lenne a Webet csak a fizikusok 
által készített vagy csak a fizikusoknak szánt eszköznek tekinteni. 
Habár eredetileg a fizikusok fejlesztették ki, az egyik hajlékony -  és 
valószínűleg a leghajlékonyabb -  eszköze az Interneten való kalando
zásnak. A Web és eszközei további fejlesztés alatt állnak.

A Web kipróbálására telnet-eljünk az info.cern.ch-ra. Ez auto
matikusan egy nyilvános kliensprogramba vezet (a Web terminológiájá
ban browser*, vagyis tallózó). Ez egy sor-orientált tallózó, amely a ha
gyományos terminálokon működik. Sok más tallózó is rendelkezésünk
re áll. Ha valaki egy saját tallózót akar betölteni, ami nagyon ajánlott, 
ha a Webet gyakran használjuk, akkor választhat a sor-orientált tallózó 
és sok más -  X Window rendszer, NeXT munkaállomások, Macintosh 
és PC -  tallózó között7 8 9. A legfejlettebb és leginkább elterjedt tallózó a 
Mosaic. Mosaic a UNIX-on X Windows (itt xmosaic a neve) vagy Mac
intosh és Microsoft Windows alatt is futhat. Létezik egy másik, lynxnek 
nevezett sor-orientált tallózó is, amely hasonlít ugyan a www-re de 
néhány más jellegzetessége is akad. Egy nyilvános lynx-kliens elérhe
tő, ha telnetelünk az ukanaix.cc.ukans.edu-ra. Néhány Internet szol
gáltatás felajánl lynx tallózókat a felhasználóknak10. Egy fontos help 
szöveg elérhető á következő címen: h ttp ://w w w .ch a rm .n e t/-  
web/P ro v id e rs .h tm l.

A Mosaic" a World Wide Web tallózójának volt tervezve. Ez egy 
multimédiás illesztő az Internethez. Valójában több mint egyszerű hy
pertext megjelenítő, amely más dokumentumokkal teremt kapcsolatot; 
ez egy hypermédia-eszköz, ami azt jelenti, hogy kezelni tudja az audió, 
kép, és mi több video- (mozgókép) információt. Amellett leegyszerűsíti 
a különböző szolgáltatások illesztését. A Mosaic-nak az Internettel való 
közvetlen kapcsolatra van szüksége, időosztásos számláról tárcsázással 
nem futtatható. Szintúgy a Mosaic fájdalmasan lassú lesz, ha nincs 
9600-baud (vagy jobb) modemünk.

Az EPS WWW-Szerverről további információkat a B, C és D Függelé
kekben találhatunk.

Hypertext "
A hypertext egy módszer az információ megjelenítésére úgy, hogy a 

szöveg bizonyos kiválasztott szavai „kinagyíthatóak” bármely pillanat
ban annak érdekében, hogy információt szolgáltassanak arról a szóról. 
Valójában egy ilyen szó összekötőként (link) szolgál más dokumentu
mokhoz, amely lehet szöveg, állomány, kép vagy bármi más. A példa

7 1989-ben Tim Berners-lee, a CERN programozója feltalált egy hyper- 
textet használó rendszert a saját információ szervezésére -  egy fogalom 
a személyi számítógépek információ-darabjainak összekapcsolására.
8 Pontosabban browser minden hypertext olvasó program.
9 Egy jó programforrás az info.cern.ch anonymusz FTP telephely. 
Lásd a pub/www/bin könyvtár, itt több különböző gépre találhatóak 
könyvtárak. A legjobb hely mégis az NCSA FTP archívája: ftp.ncsa. 
uiuc.edu.

10 A software anonymus FTP-vel az ftp2.cc.ukans.edu címen érhető 
el a pub/lynxkönyvtárban.
1' Dávid Thompson, az NCSA egyik software-fejlesztője látván a Web
et, javasolta az NCSA-nak, hogy készítsenek egy browsert ami annak 
minden előnyét kihasználja. Mark Andersennel és Eric Binával együtt 
munkához láttak. 1992-ben megjelentek az NCSAdűosaic-kal -  amely a 
Web használatának egy módja ikonok és egér használatával.
u Ez a rész Ed Krol: The Whole Internet című könyvéből van másol
va, 288. oldal.
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kedvéért tegyük fel, hogy a könyvtárnak van egy hypertext-kártya 
katalógusa. Ha kikeressük egy könyv adatkártyáját, az valahogy így 
néz ki:

TITLE: The river and the prairie: a history of the Quad-Ci
ties, 1812 -1960

AUTHOR: Roba, William Henry
PUBL: (Davenport Iowa): Hesperian Press,
DATE: 1986
SUBJECT: Quad Cities (Iowa-Ill) - - History. 

Davenport (Iowa-Ill) - - History.
FORMAT: 157 p. : illetve, map : 24 cm.
CONTENTS: Includes bibliographical references and notes.

Ha a dőlt betűs szavak összekötők, akkor kiterjeszthetjük a szerző 
nevét és egy életrajzi leíráshoz jutunk. Ha a „prairie” szót bontjuk ki 
akkor hypertext Oxford English Dictionary-ban találjuk magunkat és 
ezt látjuk:

p r a i r i e  (pre& schw a,rí) . Also 8, 9 p a ra ra ,
p a r a r ie ,  9 p r a i r e ,  p r a i r i a .  a 
A t r a c t  of le v e l o r u n d u la tin g  g ra s s - la n d , 
w ithou t t r e e s ,  and u su a lly  of g re a t e x te n t; 
a p p lie d  c h ie f ly  to  the  g ra ssy  p l a i n s  of 
N orth America; a s a v a n n a h ,  a s t e p p e .

Mivel ez egy újabb hypertext dokumentum, ebben is vannak összekötő 
szavak. Aki óhajtja mélyebbre is mehet kibontva a savannah szót, 
amire egy enciklopédia cikkgyűjteménye jelenik meg a szavannákról -  
képekkel és talán még video klipekkel is. Mindenki tetszés szerint is
mételheti az előző lépéseket, egyre elmélyülve a témában.

A hálózat hypertext gyűjteménye robbanásszerűen fejlődött az utób
bi években. Sok múzeumi kiállítás, magazinok és más hypertext anyag 
elérhető, beleértve O’Reilly & Associates’ Global Network Navigator 
(GNN)-\ét. A legnagyobb gondot a összekötő struktúrák hiánya okozza. 
A legtöbb ma létező hypertext dokumentum fáradságos kézi munka 
eredménye, A hypertext editorok írása még folyamatban van; idővel 
még több hypertextet és jobb eszközöket is láthatunk.

9 Internetre kapcsolódás

9.1 Dedikált hozzáférés

Aki kapcsolódni szeretne az Internethez az a szolgáltatón (service 
provider) keresztül teheti meg. Vállalatok és intézmények számára 
megfelelőbb lehet az állandó közvetlen hozzáférés (dedicated access). 
Ekkor az Internet minden szolgáltatása elérhetővé válik. A szolgáltató 
egy állandó telefonvonalat kölcsönöz megválasztható sebességgel -  a 
gyorsabb vonalak többe kerülnek -  és egy speciális adatűtképzőt he
lyez rá. Az adatűtképző felelős a kommunikáció lebonyolításáért az 
illető hely és a hálózat között. Amint a kajacsolat létrejött, tetszés szerint 
kapcsolhatunk az Internethez bármennyi számítógépet. Ennek érdeké
ben a számítógépeket az adatútképzővel együtt helyi hálózatba kell 
szerveznünk. Az állandó közvetlen kapcsolat nagyon drága, ezért nem 
kifizetődő egyedi felhasználók számára.

9.2 SLIP/PPP
Az elmúlt években több „majdnem dedikált hozzáférési” technika 

született. Ezeknek a neve SLIP13 és PPP. Ezek az Internet software alvál- 
tozatai, amelyek nagy sebességű modemekkel1' a közönséges telefon- 
vonalakon keresztül működnek. Használatukhoz meg kell vásárolnunk 
a SLIP vagy PPP software-t és a drága modemet, de nem kell az állandó 
közvetlen kapcsolat nagyon magas árát megfizetnünk. Az egyik igazán 
nagy előnye a SLIP és PPP-nek, hogy teljes körű kapcsolódást jelent az 
Internethez. Nem kell más rendszerét használnunk az Internetre való 
belépési pontként. A SLIP és a PPP nagyon alkalmasak arra, hogy egy 
házi számítógépet egy helyi hálózatra kapcsoljunk, amelynek az Inter
nettel van kapcsolata.

13 Serial Line IP.
14 Nagy sebesség legalább 9600 baud-ot jelent. A V.32bis vagy a
V.42bis modem ideális.

9.3 ISDN hozzáférés
Az ISDN vagy másképpen Integrated Sendees Digital Network, 

annyit jelent, mint a digitális telefonvonalat használni az otthon vagy 
hivatal és a telefoncég kommunikációs központja között. Az ISDN Eu
rópában már évek óta széles körben elterjedt és megszokottá válik az 
USA-ban is. Az ISDN belépés tárcsázással vagy állandó vonalon történ
het. Az ISDN nagy előnye, hogy nagyon nagy sebességű kapcsolatot 
jelent viszonylag alacsony áron. Egy ISDN csatorna két, 54 vagy 64 kilo- 
bájtos digitális csatornát foglal magába (a távközlési cég implementá
ciójától függően).

9.4 Tárcsázásos (dial-up) hozzáférés
A legolcsóbb Internet-hozzáférés egy osztott idejű számlával való

sítható meg, ha a számítógépnek dedikált hozzáférése van. Használjuk 
az otthoni számítógépünket, hogy belépjünk ebbe a távoli rendszerbe. 
Az otthoni számítógép tulajdonképpen nem válik az Internet részévé, 
csak egy szolgáltató számítógéppel van összeköttetése, amely állandó
an a hálózatra van kapcsolva. Sok szervezet kínál ilyen szolgáltatást. 
Mivel a kapcsolaton többen osztoznak, ezért az ilyen szolgáltatás díja 
is alacsony. A hátránya pedig az, hogy nem használhatunk különleges 
X-alapú alkalmazásokat, mint a Mosaic a World Wide Webre való be
lépéshez.

9.5 UUCP hozzáférés
Mindegyik UNIX rendszernek vannak úgynevezett UUCP15 szolgálta

tásai, amelyek adatokat visznek át a szabványos telefonvonalakon. Ha 
valaki talál egy együttműködő szolgáltatót (mint például az USENET), 
akkor az UUCP-t arra használhatja, hogy átvegye az Internet leveleket 
és USENET híreket. A rendszer az UUCP-t használja arra, hogy a távoli 
rendszert időközönként felhívja, és az ott talált híreket és leveleket az 
otthoni számítógépre küldje. Ily módon a saját rendszerünkön olvashat
juk a leveleket anélkül, hogy más rendszerét használnánk.
Nemzetközi Szolgáltatók16
AlterNet AlterNet, operated by UUNET Technologies, Inc. 3110 Fair- 

view Park Drive Suite 570, Falls Church VA 22042 +1 703 2048000, 
+1 703 2048001 fax, (800) 4-UUNET-3, info@uunet.uu.net • Világ
szintű • Dedikált (9,6 kb -  10 Mb), tárcsázásos, SLIP/PPP, UUCP 

ANS (Advanced Networks and Services) ANS, 100 Clearbrook 
Road, Elmsford NY 10523, +1 703 7587700, (800) 4568276, info@ans. 
net • • Dedikált (56 kb -  45 Mb), tárcsázásos, SLIP/PPP 

Comercial Link Systems Internet Service Center, Sternstrasse 2, D 
-24116 Kiel, +49 431 9790161, +49 431 978126 fax, info@cls.net • 
Schleswig Holstein • ISDN, tárcsázásos, SLIP/PPP, UUCP 

CNS (Community News Service) 1155 Kelly Johnson Blvd, Suite 
400, USA Colorado Springs CO 80920, (800) 5921240, +1 719 
5921240, service@cscns.com • USA • Dedikált (56 kb -  1,5 Mb), 
tárcsázásos, SLIP, UUCP

Conncct.com.au Connect.com.au Pty Ltd., 29 Fitzgibbon Crescent, 
AUS -  Caulfield Vic 3161, +61 1800 818262 or +61 03 5282239, 
connect@connect.com.au • Ausztrália * Dedikált, tárcsázásos, 
SLIP/PPP, UUCP

CONNECT CONNECT, UK PC User’s Group, PO Box 360, UK -  Harrow 
HAI 4LQ, +44 81 8631191, +44 81 863 6095 (fax), +44 81 8636646 
(data), info@ibmpcug.co.uk • Egyesült Királyság • tárcsázásos, 
UUCP

Demon Internet Ltd. Demon Systems Ltd., 42 Hendon Lane, UK -  
London N3 ITT, +44 81 33490063, internet@demon.co.uk • Egyesült 
Királyság • Dedikált (14,4 kb -  64 Mb), tárcsázásos, SLIP/PPP 

The Direct Connection The Direct Connection, Po Box 931, UK -  
London SE18 3PW, +44 81 3170100, +44 81 3172222 (data), 
helpdesk@dircon.co.uk • Egyesült Királyság • tárcsázásos, 
SLIP/PPP, UUCP

EUnet Limited EUnet Support, +31 20 5925109, +31 20 592 5163 (fax), 
info@eu.net • Európa, Észak Afrika, CIS • Dedikált, ISDN, tárcsázá
sos, UUCP

EUnet GB EUnet GB Support, +44 227 475497, sales@britain.eu.net • 
Egyesült Királyság • Dedikált (64 kb -  1,5 Mb), ISDN, tárcsázásos, 
SLIP/PPP, UUCP

15 UNIX to UNIX CoPy.
16 A felsorolás tematikája: Szolgáltató • Lefedett terület • Szolgáltatások
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HoloNet Information Access Technologies Inc., 46 Shattuck Square, 
Suite 11, USA -  Berkeley CA 94704/1152, +1 510 7040160, +1 510 
7048019 (fax) info@holonet.net, support@holonet.net • USA • Dedi
kált (64 kb -  1,5 Mb), tárcsázásos, SLIP/PPP, UUCP 

Hookup Communications 1075 North Service Road West, CND Oak
ville Ontario M2L 2G2, +1 905 8478000, (800) 3630400, info@hookup. 
net • Kanada • Dedikált, tárcsázásos, SLIP/PPP/CSLIP, UUCP 

Institute for Global Communications/IGC Networks 18 De Boom 
Street, USA /  San Francisco CA 94107, +1 415 4420220, +1 414 
5461794 (fax), support@igc.apc.org • Világszintű • tárcsázásos 

Individual Network eV c/o Thomas Neugebauer, Neusser Gasse 93, 
D-50259 Pulheim +49 2238 15071 (data) login: IN-info, IN-Info@ 
Individual.net • Németország • ISDN-IP, SLIP/PPP, UUCP 

Individual Network eV -  Rhein-Main Oliver Böhmer, Linkstrasse 
15, D-65933 Frankfurt, +49 69 39048413, info@rhein-main.de • 
Rhein-Main Járás (Frankfurt) • ISDN, SLIP/PPP, UUCP 

Interconnect Australia Pty Ltd 29 Fitzgibbon Crescent, AUS -  Caul
field, Victoria 3161, +6l 3 5822239, +61 3 5285887 (fax), info® 
interconnect.com.au • Ausztrália • tárcsázásos 

Internetworking systems Gaswerkstrasse 11, PO Box 101312, 
D-44543 Castrop-Rauxel, +49 2305 356505, +49 2305 25411 (fax), 
info@inst.net • Ruhrgebiet, Northrhine Westfalia • Dedikált, ISND, 
tárcsázásos, SLIP/PPP, UUCP

MAZ Internet Services Karnapp 20, D-21079 Hamburg, +49 40 766 
291623, maz-isc@maz.hh.de • Németország • Dedikált, ISND, tár
csázásos, SLIP/PPP

Millenium Online One Corporate Drive, USA -  Clearwater FL 34622, 
800 7360122, 800 7740122, info@mill.com, jjablow@mill.com • Világ
szintű • tárcsázásos, Dedikált

MUC.DE. eV Frankfurter Ring 193a, D-80807 München, +49 89 
32468311, postmaster@muc.de, vorstand@muc.de • Großraum Mün
chen • tárcsázásos, SLIP/PPP, UUCP-Polling 

OARnet Ohio Supercomputing Centre, 1224 Kinnear Road, USA -  Co
lumbus OH 43085, +1 614 2929248, alison@osc.edu • USA • Dedi
kált, ISDN, Frame Relay, tárcsázásos, SLIP/PPP 

PSI (Performance Systems International) 510 Huntmar Park Drive, 
USA -  Herndon VA 22070, +1 703 7090300, (800) 82PSI82, +1 703 
9041207 (fax), (800)FAXPSI1 (FAXBACK info), info@psi.com • Vi
lágszintű • Dedikált (19,2 kb -  1,5 Mb), ISDN, tárcsázásos, SLIP/PPP, 
PSILink, UUCP

SpaceNet GmbH Frankfurter Ring 193a, D-80807 München, +49 89 
3246830, info@spacenet.de • Európa •

UUNF.T Lásd AlterNet
UUNorth Inc. 3555 Don Mills Road, Unit 6-304, CND -  Willowdale, 

Ontario M2H 3N3, +1 416 2258649, c.smith@uunortli.nortli.net • 
Kanada • Dedikált, tárcsázásos, SLIP/PPP, UUCP 

The WELL 1750 Bridgeway, Suite A-200, USA -  Sausalito CA 94965, +1 
415 3324335, info@well.sf.ca.us • Elérés X.25-n keresztül és direkt 
hívás • tárcsázásos

WinNET (UK) PO Box 36, UK -  Harrow HAI 4LQ, +44 81 863 1191, 
+44 81 863 6095 (fax), +44 81 863 6646 (data), info@win-uk.net • 
Egyesült Királyság • tárcsázásos, UUCP 

The World Softwer Tool & Die, 1330 Beacon Street, USA -  Brookline 
MA 02146, +617 7390202, +1 739 0914 (fax) +1 617 739-WRLD (data), 
info@world.std.com • USA • tárcsázásos 

WLink NTG Netzwerk und Telematic GmbH, Vincenz Priessnitz 
Strasse 3, D-76131 Karlsruhe, +49 721 96520, +49 721 9652210 (fax), 
info@xlimk.ne • Németország • Dedikált, tárcsázásos, SLIP/PPP, 
UUCP

10 Az Internet fejlődése [6j

1994 júliusában mérnökök találkoztak Torontóban, hogy meghatá
rozzák az Internet gyors fejlődési vonalát: egy 20. századi akadémiai 
hálózatból egy 21. századi nyilvános és egységes multimédia-hálózattá.

Az Internet Technikai Irányító Csoportja (Internet Engineering Steer
ing Group; IESG) megtárgyalta az Internet. Protocol (IP) egy új változa
tát, az IP-Next Generation (IPng) javaslatot. Az utóbbi célja, hogy egy 
milliárd számítógépes csomópontot szolgáljon majd ki a jelenleg létező 
2,5 millió számítógép állomás helyett és feljavítsa az Internet képessé
geit a hang, kép, adás, mozgókép valamint multimédia forgalmára.

A támogatók szerint az IPng képes lesz egy nagyon tág üzleti, fo
gyasztói és felhasználási szférát átfogni. 2010-ben a vásárlók már képe
sek lesznek bankszámláikat ellenőrizni az Interneten, egy személyi

digitális segédeszközzel. Az árusító automaták jelezni fogják a központ
nak amikor kiüresedtek. Az otthon dolgozó alkalmazottak multimédia 
munka-megbeszélést tarthatnak majd a munkaállomásokon keresztül 
kollégáikkal. A gyerekek otthonról lehívhatnak rajzfilmeket a TV képer
nyőjére.

Mások azért kevésbé optimisták. Szerintük a javasolt átmenet az 
adatábrázolásra alapuló hálózatról -  amely az akadémiai felhasználók 
üzeneteit és állományait mozgatja -  egy globális webre -  amely minden 
fajta video, hang és adatszolgáltatást nyújtana -  gondoktól terhes és 
ezek egy része már ma jelentkezik.

Ahogy a sokat magasztalt Internet „közösség” egyre nagyobb és vál
tozatosabb lesz, úgy válnak a közösség értékei egyre pluralisztikusab- 
bá. Több egyesület érdeke nagyon távol esik a tradicionális Internet 
felhasználókétól, és néhány társaság már nyilvánosan is hangot adott az 
IPng-vel kapcsolatos szkepticizmusának.

Az összeesküvések szakértői szerint feltételezhető, hogy üzleti érde
kek lapulnak a háttérben, készen saját megoldásaik érvényesítésére 
amint az Internet mérnöki főpapsága által bejelentett IPng javaslat nem 
talál támogatásra.

10.1 Példa nélküli lendület
Az Internet közösség szinte minden tagja egyetért abban, hogy a 

hálózat egy kritikus fejlődési keresztúthoz érkezett. Az egyik a globális 
információs szuper-hálózat megkoronázása, a másik pedig egy kaoti
kus kibernetikus dzsungel vírus-fertőzött mellékágakkal, amely nem 
vezet gyakorlatilag sehová.

Az Internet „globális hálózat” prókátorai kiindulási pontként a fel
használók számát tartják fontosnak, mint az IPng mögött álló legna
gyobb indítékként.

Az elmúlt 10 év mindegyikében a csomópontok és felhasználók 
száma megduplázódott. És az igény egyre növekvőben van. Az NFSNet, 
mint az USA Internetjének része egyedül 1994 márciusában 20 % forga
lomnövekedést jegyzett, és az üzleti szolgáltatóknak hónapról hónapra 
egyre több feliratkozót kell kielégíteniük. Európában a növekedés épp
oly gyors. A csomópontként működő számítógépek száma 1993 decem
bere és 1994 áprilisa között 450000-ról 750000-ra növekedett.

1994 áprilisában közel 2,5 millió csomópont számítógép kapcsoló
dott az Interneütez. Mivel minden csomópont átlagosan 10 személyt 
szolgál ki, ez körülbelül 25 millió „Internautát" jelent.

10.2 Új alkalmazások
Az új alkalmazások számának növekedése még ennél is elképesz- 

tőbb. Különösen a Mosaic -  egy könnyen kezelhető „point and click” 
alkalmazás-programcsomag, amely az Internet hatalmas forrásanyagát 
segít átfésülni -  hatalmas forgalomnövekedést hozott.

Az alig 12 hónapja megjelent Mosaic máris az NFSNet adatforgalmá
nak 5 százalékát teszi ki. Széles körben elterjedt nézet, hogy ez egy 
„gyilkos alkalmazás”, amely az Internetet sarokba szorítja a nemzeti in
formációs szuperhálózat kiépítéséért folytatott versenyben.

A Mosaic Communications Corp. fejlesztő cég kifejezésre juttatta, 
hogy a CERN (a Genf központú Európai Részecske Fizikai Kutató Labo
ratórium) és az MIT (Massachusetts Institute of Technology) intézetek
kel együtt kíván működni az Internet navigáló rendszerek szabványá
nak kidolgozásában.

Az előfizetők számának rohamos növekedése jóslásra késztet egye
seket, szerintük az Internet az lesz a 21. század számára, ami a telefon- 
hálózat volt a 20. század számára.

Vinton Cerf az MCI Communications Corp. rangidős adattervező 
alelnöke valamint az Internet Society elnöke így fogalmazott:

„Ma már egyre inkább érezhető ez. Egyes em berek-föképp a z  üzleti 
életben -  azt mondják, hogy a z Internet-kapcsolatuk ma sokkal értéke
sebb számukra, m int a telefonkapcsolat. Egy pozitív visszacsatolás van 
kialakulóban."

Egyesek még tovább merészkednek. Amíg ma az Internet a távközlé
si rendszer egyik alrendszere, a következő évtizedben a szerepek fel
cserélődhetnek.

A CERN-ből Robert Cailliau -  akinek kulcsszerepe volt az Internet 
népszerű World Wide Web alkalmazásnak kifejlesztésében -  így beszél:

„Miközben mindenki a távközlési iparból a tengerparton üldögélve 
a jövőt tárgyalja, egy tsunami formálódik nem messze. ...Erősen hi
szem, hogy a z  Internet le fog hengerelni mindent, beleértve a telefon- 
hálózatot is. Győzni fog, mert a felhasználók irányítják és a z  ő  együtt
működési igényük."
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10.3 Címzési kérdések
Az IP mérnöki értelemben nem elavulhatatlan. Ezért az Internet 

Technikai Irányító Csoportja az elmúlt szeptemberben egy értekezést 
tartott, hogy kidolgozzák az új protokollt, amely biztosítja az Internet 
címek kifogyhatadanságát.

Azzal mindenki egyetért, hogy egy új protokollnak többet is kell tud
nia, minthogy csak a címzési lehetőségek kimerülését megelőzze, felté
ve, hogy meg akarjuk teremteni a mindenhol jelenlevő Internetet és új 
felhasználókat vonzani.

Robert Hindert, a SUN Microsystems Inc. egyik mérnöke, aki az 
egyik IPng javaslat -  Simple Internet Protocol Plus -  kidolgozásának 
vezetője volt, azzal érvel, hogy az Internet jövőbeni fejlődését nem az 
újabb számítógépek bekapcsolódása hanem az egészen új piacok fog
ják biztosítani. Ebbe beleértendő a hordozható PC és a digitális kisegí
tők; hálózati szórakoztatás, amelyben minden TV készülék egy Internet 
csomópont, ugyanakkor készülékek irányítása is, mint a világító beren
dezések és árusító automaták.

Scott Bradner, a Harvard University tanára aki az egyike azoknak 
akik Torontóban az IPng-re javaslatot tették, és Allison Mankin kolléga 
a Washingtoni US Naval Research Laboratory-tól, a következő nagyobb 
mérnöki problémákat körvonalazták:

• Nagyobb biztonság. Bradner nézete szerint ez a legfontosabb kér
dés és a cégek szerint ez az alapvető elvárás bármely új protokollal 
szemben.

• A hordozható csomópontok elterjedése. A tervezők olyan proto
kollt akarnak, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó bármikor bárhol 
elérhető legyen.

• A folyam at és forrásanyag lefoglalás. Ez egy jelentős követelmény 
ott ahol az „end-to-end” késés fontos; ez étvényes az Internet kereske
delmi felhasználásaiban valamint a video vagy audio konferenciák és 
multimédiák esetében, fontos ugyanakkor a szolgáltatás minőségének 
szavatolása.

• Megfelelőbb forgalom vezérlés. Hamarosan az útválasztóknak 
100000 vagy még nagyobb táblázatokkal kell dolgozniuk, ami jelentős 
késést eredményezhet. Egy hierarchikus útválasztási technika már 
beépítésre került, de újabb gondok merülhetnek fel még az évtized 
vége előtt.

• „Policy-based" útválasztás. A forrás csomópontok és szolgáltatók 
nyomatékosabban meghatározhatnák a csomagok útvonalát, jobban 
megfelelve ezáltal a későbbi kereskedelmi, valamint ár és szolgáltatási 
céloknak. Ez a kérdés ma még nincs kellő képpen kezelve az Interneten.

• Számlakezelés. Az IPng egy bonyolultabb számlakezelési és nyil
vántartási modellt kell alkalmazzon, hogy kielégítse a kereskedelmi 
felhasználók igényeit.

10.4 IP vagy nem IP?
Az, hogy szükséges-e egy új IP változat a fenti követelmények kielé

gítésére, még vita tárgyát képezi. Bradner azt mondja:
„Az IP 4-es változata h i h e t e t l e n ü l  k é p l é k e n y n e k  bizonyult 

és a z  elvárások nagy részét bizonyára máris teljesíti, de egy új proto
koll néhányat könnyebben oldana meg. ...nyomós okok nélkül új pro
tokollok nem kerülnek forgalomba."

Az IPng témával kapcsolatosan Eric Fleischmann, a Boeing Compu
ter Services’ Delivery Systems Architecture and Technical Planning 
Group vezető kutatója nyíltan beismeri:

„a nagy cégek felhasználói a z  IPng-t n e m  n é z i k  j ó  s z e m m e l .  
A z IEFT-nek többek között van egy olyan általános nézete, hogy a z  
adatok széles körben akadálytalanul hozzáférhetőek kell, hogy legye
nek. Ezzel ellentétben a vállalatok a z  adatokat kényes cégtulajdonnak 
tekintik: Kiszivárgásuk a vállalat életképességét veszélyeztetné. Ezért a 
vállalatok a z  adathozzáférést korlátozni szeretnék."

Fleischmann megjegyzései a magját képezik az az iránti aggodal
maknak, hogy merre fejlődik az Internet és ki határozza meg az irányt. 
Az IPng csak az egyik lehetséges módja az Internet előrelépésének. 
Más megoldásokat már lehet, hogy nem az Internet közösség hanem a 
kereskedelmi érdekek vezérelnének.

Bradner szerint a döntést az IP követőjéről valószínű nem az Internet 
technikai közössége fogja meghozni, hanem csak néhány személy a Mic- 
rosojlnál, a káliéi TV cégeknél és a celluláris adatátinteli cégeken belül. 
Ezek a cégek uralni fogják az Internet felhasználói közösségét és ezért 
diktálják azt is mit kell használni, IP-t vagy valami mást. Bradner mondja:

„Hatalmas pénzek forognak itt. N ézzük csak a Wellflee-t és Ciscót és 
a z  IP-ből származó jövedelmüket. Gondoljunk a Microsoftra mennyi

pénzt keresnek majd a z  IP-t tartalmazó Chicago 40 millió másolatá
nak eladásával, vagy a kábel cégek a 90 milliós Internet felhasználói 
táboruktól. "

Tony Rutkowski, az Internet Society ügyvezető igazgatója mondta:
,.a kereskedelmi érdekek nem zsarolhatják a z  Internetet. Mindenki 

tisztában van azzal, hogy a mérnöki igényességre való törekiés keltette 
először életre. Szinte azt lehet mondani, hogy a z  Internetet a technoló- 
gia-átvim  folyamata határozza meg. Ehhez még a z  újonnan belépők 
is szorosan tartani fogiák m agukat."

11 Audio-vizuális Internet

Ha az Internet a remények szerint egy igazi univerzális hálózattá 
fejlődik, akkor képesnek kell lennie arra, hogy a konvencionális adato
kon kívül az élő hangot és képet is átvigye. Hogy mikor és hogyan tör
ténik ez az átmenet, az az Internet közösség egyik leghevesebb vitaté
máját képezi.

Az International Engineering Task Force Torontóban úgy döntött, 
hogy folytatni kell az Internet Protocol új változatának, az IPng-nek a 
fejlesztését. Az Internet azon képességén kívül, hogy kapcsolatok milli- 
árdjait képes kezelni, az IPng különböző szolgáltatási osztályokat nyújt 
és az úgynevezett multicastingra is képes lesz. A tervek szerint az első 
gyártói software már 1995-re teljesíti az új szabvány feltételeit.

Időközben több száz munkaórát szentelnek a létező protokoll, az IP 
4-es változatának a mai távkonferenciák és multimédiás követelmé
nyekhez való igazítására. Például:

• Mosaic, a hálózat leggyorsabban növekvő software-e a felhaszná
lóknak lehetővé teszi a képek, a hang és a mozgóképek egybefogását.

• Egyetemi oktatók és kutatók az utóbbi két évben real-time 
konferenciákat tartottak, melyek során több tucat résztvevő párbeszé
det folytatott és dokumentumokat cserélt egymással. Egyre nagyobb 
érdeklődés övezi a számítógépre alapozott együttműködést, ahol távoli 
munkacsoportok az Interneten keresztül találkoznak egymással a teen
dőket megbeszélni.

A legfontosabb multimédia forgalmazó a Multicast Backbone, a 3 
éves virtuális hálózat, amely ma már 15 ország több száz csomópontja 
között hozhat létre konferencia-kapcsolatot. Az M Bone használja az 
Internet fizikai közegét, de egy párhuzamos rendszert is használ, 
amely kizárólagos multimédia adatútképzőket és alagutakat (tunnels) 
tartalmaz.

A gond: függetlenül attól, hogy a hang és kép hogyan van az Inter
neten átpumpálva, nem mindig működik hibátlanul. A képek felszaka
doznak, a hang nincs szinkronban a képpel és a kapcsolat váratlanul 
megszakadhat.

Mindez annak a következménye, hogy az Internet csomagokra épül 
és nem áramkör-kapcsolásra. Minden bit-sorozat változó méretű dara
bokra van osztva és külön-külön elküldve. Tehát a csomagok különbö
ző sorrendben érkezhetnek, vagy meg sem érkeznek, mert az Internet 
eldobja a csomagokat, ha a hálózat túlterhelődött.

Ez a felállítás különös gondot jelent a hangforgalomban, mivel az em
beri fül nagyon érzékeny a késésekre és minőség-romlásra. Sok munkára 
van még szükség amíg az élő audio- és videoszolgáltatások kereskedel
mi szempontból életképesekké válnak. A TCP/IP a kereskedelmi felhasz
nálók egyik szolgáltatásbeli garanciáját sem foglalja magába.

Jón Crowcroft, az egyik M Bone fejlesztő és a University College 
London tanára mondotta:

„A minőség különböző lehet. Egyes hordozók túlkomplikáltak. Mások 
nincsenek elég magas színvonalon. így a multimédia egyes kapcsolato
kon jó l működik, másokon pedig nem."

11.1 A probléma megközelítése
A kutatók kiegészítették az IPv4 protokolljait, hogy a főbb felhaszná

lási területeken elfogadhatóbban működjön. A kulcsterületek a követ
kezők:

• A real-time protokoll. Az RTP egy kísérleti -  bár máris sokat hasz
nált -  protokoll, amely az end-to-end késést és a hibák számát csök
kenti. A fejlesztők remélik, hogy néhány hónap leforgása alatt kiemel
kedő gondok oldhatók meg ezzel a protokollal.

• Multicasting routing protokollok. Ezek arra szükségesek, hogy 
meghatározzuk hogyan és merre legyen irányítva a multicast forgalom, 
virtuális kapcsolatokat létesítve és feloldva több résztvevő között. Az 
alapvető feladat a másik adatútképző értesítése arról, hogy hogyan vál
toznak a csoport résztvevői és felépíteni az elosztás azon módját, (dist-
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ribution trees) amely a hálózat legcélszerűbb kihasználását teszi lehető
vé. A létező példák közül megemlíthető a Protocol Independent Multi
casting, a 2 éve készült Internet Request for Comment (IRC), amely ha
marosan megjelenik több kereskedelmi termék részeként.

• Erőforrás-foglaló protokollok. Az IP legnagyobb hátránya, hogy 
nem jelöl ki egy meghatározott sávot egy ülés számára, így a sávszéles
ség nagy mértékben és előreláthatatlanul változik, lehetetlenné téve a 
párbeszédet. Több javasolt megoldás ugyanazt a szerepet tölti be, mint 
a Q.931-es jelző egy áramkör-kapcsolásos hálózatban.

A leginkább használatos az Internet Stream Protocol Version 2 -  egy 
18 hónapja befejezett RFC. A kapcsolatorientált hálózatokat utánozza 
különböző hálózatokon keresztül, hogy elég sávszélességet foglaljon le 
minden közbeeső ponton amíg a célt el nem éri. Tervezői szerint ez a 
lefoglalás lehetővé teszi, hogy az adatcsomagok kis késéssel, kevésbé 
szórtan és nagyobb valószínűséggel továbbítódjanak, ami kiválóan 
megfelel minőségi videojel átvitelre.

Egy újabb keletű protokoll, az RSPV majdnem készen áll. A tervezői 
szerint az olyan multicast konferenciákra felel meg leginkább, ahol a 
résztvevők száma állandóan változik. Az RSVP-vel a fogadó fél azono
sítja a kért szolgáltatás minőségét és az üzenetet visszaküldi ugyanazon 
az útvonalon.

• Szolgáltatási definíciók. Az IEFT keretein belül az Integrated Ser
vices Working Group a különböző típusú szolgáltatások definícióját 
dolgozza ki, beleértve a real-time és multicast szolgáltatásokat és szük
ségleteiket. Ez az információ azután betáplálható különböző berende
zésekbe, mint az adatútképzők, amelyek ennek alapján meg tudják 
állapítani a prioritásokat, sorba állítják az adatokat és így elsőbbséget 
adnak annak az adatforgalomnak, amely például idő-érzékeny.

11.2 Kereskedelmi kilátások
Mindezek az erőfeszítések csak idővel válhatnak kereskedelmileg 

életképesekké, Delgrossi az IBM-től így fogalmaz:
„Ezek jók  a kis kísérleti hálózatokon, ám  azt hiszem, hogy nagy 

hálózatokon a kereskedelmi célú felhasználásuk még két-három évbe 
telik. ”

A rendszer támogatói ennek ellenére azzal érvelnek, hogy az Inter
net datagram modellje a javára fordítható, főképp a számítógépes 
együttműködési munka és csoportmunka iránt egyre növekvő érdeklő
dés miatt.

Az ISDN-nel ellentétben, az Internet összeköttetés sávszélessége 
dinamikusan és automatikusan változhat. A felhasználók egyetlen 
összekötettés ideje alatt nyithatnak újabb vagy bezárhatnak felhasználá
sokat, anélkül, hogy újra kellene teremtsék a kapcsolatot vagy a teljesí
tő képességet csökkentenék.

Ezen túl egy IP multicast bit-fonat, függetlenül attól, hogy 10 vagy 
100 levelezőnek kiildődik, mindig ugyanakkora sávot foglal el a háló
zaton és ezáltal sokkal inkább sávszélesség-kímélő, ha több mint két 
felhasználó levelezik.

Crowcroft (Londoni Egyetem) így fogalmaz:
„Technikailag a legegyszerűbb real-time alkalmazás a kollahorációs 

m unka osztott dokumentumokon. Létezik késésbeli ingadozás, de a z  
elfogadható erre a  célra. Mi rutinszerűen alkalmazzuk a munkánk 
során és a z  emberek nagyon elégedettek vele. Csak amikor pontos száj
szinkron vagy szem-kontaktus szükséges, válik a késés számottevővé. ”

A csoportmunkát az Interneten keresztül lehetővé tevő software-ek 
nagy része már létezik. Tom Rutkowski, az Internet Society ügyvezető 
igazgatója mondja:

„A Mosaic software könnyen átalakítható lenne a kollahorációs 
munkára. M ár most lehetséges, hogy belépve egy másik telepre valós 
időben diskuráljunk másokkal."

Mások megjegyzik a Multi-User Dimensions nagy sikerét az Interne
ten, amely egy virtuális teret hoz létre a résztvevőknek és a résztvevők 
fantázia játékokat játszhatnak. A használt software-t már átalakították 
úgy, hogy képes létrehozni egy virtuális osztálytermet az egymástól 
távol levő diákok számára és használható úgyszintén csoportmunkára 
és kollaborációs munkára.

Marcus Speh, egy dán kutató, aki nemrég segített az Internetre ala
pozott Globewide Network Academy nevű tanítóprogram megalkotásá
ban, azt mondja:

„A MUD-k egyre inkább a kommunikáció komoly közegévé válnak."
Habár az Internet csoport-munkára való felhasználását, a konferen- 

ciázást és hozzá hasonlókat jelentős technikai akadályok nehezítik, az 
Internet közösség kollektív szakértelme valószínűleg előbb mint utóbb 
elhárítja ezeket.

12 Az Internet terjedése

Az Internetet nem fenyegeti már az a veszély, hogy a szabad címek 
elfogynak, és ez a felújított protokollnak köszönhető. De az Internet 
egy más jellegű kapacitás problémával néz szembe, amely nyomás alatt 
tartja a globális számítógép-hálózat eddigi díjszabását.

Egy éven belül bármely kisdiák képes lesz az új Macintosh gépére 
egy videokamerát kapcsolni és hazaküldeni a Mamának a képsorokat, 
nem kevesebb mint 1 Mb/s-ot lefoglalva. Mivel a mai információ átviteli 
kapacitás csak 45 Mb/s, világos, hogy néhány felhasználó viszonylag 
olcsó berendezéssel térdre kényszerítheti a hálózatot.

Hogy az audio-vizuális szolgáltatásokat szélesebb körben használhas
suk, valamit tennünk kell, különben a hálózat elsüllyed. Valami módon 
meg kell védenie magát. A nyomást növelik a World Wide Web és a Mo
saic -  szabadon és könnyen használható software-ek PC, Unix munkaál
lomások és Macintosh számítógépek számára -, amelyek lehetővé teszik 
nem technikai képzettségű személyeknek is, hogy alkossanak, átvigye
nek és letöltsenek nagy multimédiás dokumentumokat. 1994 júliusában 
ezek az NSFNet adatforgalmának 7 %-át tették ki az USA Internet gerin
cén, 25-szörös növekedést jelentve 1993 ugyanazon hónapjához képest.

Szembenézve a valósággal, az Internet kereskedelmiesítése a „sza
bad" hozzáférés végét kellene jelentse. Az egyetemek több tízezer dol
lárt költenek évente az Internet hozzáférésért. Pontosan annyit fizetnek, 
mint a nem-oktatási ügyfelek, és az egyetemek végső felhasználóinak is 
annyiban szabad a használat, mint amennyiben a világítás és energia is 
az. Ezenkívül az USA kormánya által az Internetnek nyújtott támogatás 
gyors ütemben csökken és valószínűleg máris 10 százalék alatt van.

Jóllehet a kereskedelmiesítés a túlterhelést egymagában nem biztosan 
oldja fel. A legtöbb Internet szolgáltató nem a forgalom nagysága -  a 
küldött csomagok száma -  szerint fizetteti az ügyfelet, hanem egy szerző
déses, bérelt sávszélességért, általában az ügyfél belépési áramkörének 
kapacitása szerint. Az Internet tárcsázásos szolgáltatói is egyre inkább 
eszerint fizettetnek. Nagy-Britanniában például a Demon Internet Ltd. 
egy hónapra a tárcsázásos felhasználóknak 10 fontot (15 dollárt) számol 
fel, és nem kell fizetniük a kapcsolati időtartamért. A felhasználóknak 
kell fizetniük a telefonhívást a Demon legközelebbi állomásáig. Hasonló
képpen, az Internet szolgáltatók általában nem rendelkeznek a szüksé
ges berendezésekkel, hogy mindenkit a forgalma alapján fizettessenek.

A Commercial Internet Exchange, az Internet kereskedelmi szolgálta
tóinak egyik egyesülete egy zéró-megállapodást gyakorol: feltételezi, 
hogy a lebonyolított forgalom megközelítőleg egyenlő. Minden tagnak 
el kell fogadnia a többi tagok egész forgalmát. A díjszabás általában 
csak az állandó szerződéses széles sávokra (46 kb/s, 2 Mb/s stb.) sza
bott átalánydíj. Néhány szempontja ennek a megközelítésnek lehet, 
hogy tarthatatlan. Azok a szolgáltatók, amelyek egy alacsony (fix) 
összegért ajánlanak korlátlan hozzáférést, hamarosan gondokkal küsz
ködnek. Vagy megváltoztatják díjszabásukat, vagy a szolgáltatás minő
sége rohamosan leromlik. Lennie kell valamiféle összefüggésnek a 
használat és a díjak között. A sorbaálláson alapuló gondolatmenet vég
letes és önkényes módja a hozzáférés szabályozásának.

Mások azzal élveinek, hogy a kereskedelmi felhasználók tömeges 
megjelenése az állandó díjakat már egymagában is szétzilálja. A keres
kedelmi felhasználók már inkább ár-érzékenyek és nagyon az alacsony 
díjszabás hívei. Ennek eredményeképpen erős forgalmat irányítanak 
majd az alacsony díjszabású Internetre, ami nagyon nem vonzó a szol
gáltatók számára (vagyis transz-atlanti video vagy hatalmas állományok 
átvitele). Úgy tűnik, hogy két-fokozatú fizetési rendszer fog kialakulni, 
amelyben a felhasználók többet fizetnek azokért a szolgáltatásokért, 
amelyek jobb minőséget kívánnak, úgy mint az élő video konferenciák, 
amelyek széles sávot és kis end-to-end késést igényelnek.

A kis és csökkenő átviteli ár azt jelenti, hogy gyakran nem érdemes 
az átvitel mennyisége szerint díjazni. Ez még inkább igaz egy nagy cso
mag-kapcsolású hálózatra, ahol sokkal drágább és nehezebb a forga
lom felügyelete, mint egy áramkör-kapcsolású hálózaton. Az átvitel 
mennyiségétől független díjszabás az Interneten részben a nagy haté
konyság eredménye. Az Internet egy állandó összeköttetés nélküli cso
mag-kapcsolási hálózat, ezért a lehetőségeit sokkal hajlékonyabban és 
jobban kihasználja, mint egy áramkör-kapcsolású hálózat.

Ezen túlmenőleg az Internet szolgáltatói megkerülik azt a mechaniz
must, amely szerint a telefon-cégek egymásnak fizetni szoktak a befejező 
hívásokért. Ehelyett ők közvetlenül bérbe adnak és kibérelnek nagy se
bességű vonalakat, előnyt kovácsolva abból amit ezek a vonalak nyújtani 
tudnak. Tipikusan, egy 64 Kb/s-os sávszélesség a 45 Mb/s-os Internet 
gerincből származtatva csekély egyhatod annyiba kerülhet mint egy end- 
to-end 64 Kb/s-os vonal, amelyet a telefon cégtől bérelnek.
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Az Internet gazdaságosságának messzemenő következményei van
nak, mert a felhasználónak csak a modern távközlés valódi költségeit 
kell állniuk. Manapság ez világosabban látszik, amint azt 20 oldal inter
kontinentális fax közszolgálati hálózaton való küldési díja is mutatja,

szemben egy egyenértékű dokumentuméval az Interneten keresztül. Az 
előbbi 5-től 10 dollárba kerül, míg az utóbbi csak 5-10 centbe. Az Inter
net hozzáférés piaca meglehetősen versenyképes és nagy mértékben 
innovatív.

13 Függelékek
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A -  Nemzetközi hálózati kapcsolatok
Az ország kódok (és elnevezésük) egy nem

zetközi szabvány-dokumentumban vannak 
meghatározva, amelynek neve ISO 3166.

Kulcs a kapcsolat táblázathoz:
- Nincs kapcsolat
B Bitnet-kapcsolat
I Internet-kapcsolat
U UUCP-kapcsolat
F Fidonet-kapcsolat
O OSI-kapcsolat

A kis betűk a minimális kapcsolat létét jelzik; a 
nagybetűk pedig a széles kapcsolat lehetősé
get. A jegyzék tartalma elérhető az f tp .  
w isc .edu  anonymus FTP szolgáltatónál, a 
c o n n e c tiv ity _ ta b le  könyvtárban. A 
vastag betűvel szedett országok az Európai 
Fizika Társaság tagjai.

Kapcsolat Ország és kódja
af Afganistan
al Albania
dz Algeria
as American Samoa
ad Andorra
ao Angola
ai Anguilla

-  I ----- aq Antarctica
a8 Antigua and Barbuda

B I UFO ar Argentina
-  - U - - am Armenia
----- f _ aw Aruba
-  IUFo au Australia
B IUFO at Austria
-  - U - - az Azerbaijan

bs Bahamas
b ------- bh Bahrain

bd Bangladesh
--- u ---- bb Barbados
--- UF — by Belarus
B IUFO be Belgium
—  u --- bz Belize

bj Benin
—  u f — bm Bermuda

bt Bhutan
--- u ---- bo Bolivia

ba Bos nia-Herzegovina
—  u f - bw Botswana

bv Bouvet Island
B IUFO br Brazil

io British Indian Ocean Territ.
bn Brunei Darussalam

b IUFO bg Bulgaria
-  - U - - bf Burkina Faso

bi Burundi
kli Cambodia

—  u --- cm Cameroon
B IUFO ca Canada

cv Cape Verde
ky Cayman Islands
cf Central African Republic
td Chad

B I UFO cl Chile
-  - u - O cn China

cx Christmas Island
cc Cocos (Keeling) Islands

B -u  — CO Colombia
km Comoros

—  u --- eg Congo
—  u --- ck Cook Islands
b I u f - cr Costa Rica
—  u f — ci Cote d’Ivoire
-  I u F o hr Croatia
—  u --- cu Cuba
b I ----- cy Cyprus
B IUFO cz Czech Republic
b IUFO dk Denmark

<Jj Djibouti
dm Dominica

- - U f - do Dominican Republic
tp East Timor

b I u — ec Ecuador
b I U — eg Egypt
— sv El Salvador

gq Equatorial Guinea
-  I UF — e e Estonia
----- f _ et Ethiopia

fk Falkland Islands
—  u --- fo Faroe Islands
- I I I - - f) Fiji
B IUFO fl Finland
B IUFO fr France
-----11----- gf French Guiana
—  u ---- pf French Polynesia

tf French Southern Territ.
ga Gabon
gm Gambia

-  - U F - ge Georgia
B IUFO de Germany
-  -  u F - gb Ghana

g* Gibraltar
B IUFO gr Greece
----- f _ gl Greenland
-----u ----- gd Grenada
b - u  f - gP Guadelupe
-  I - F - gu Guam
-  - U - - gt Guatemala

gn Guinea
gw Guinea-bissau
gy Guyana
ht Haiti

hm Heard and McDonald
hn Honduras

b I - F - hk Hongkong
B IU Fo hu Hungary
- I U F o is Iceland
b - -  f - in India
--- u ---- id Indonesia
b ------- ir Iran

>q Iraq
B IUFO ie Ireland
B I UF — u Israel
B IUFO it Italy
—  u --- jm Jamaica
B I UF- jP Japan

jo Jordan
----- f _ kz Kazakhstan
------f _ ke Kenia
—  u --- ki Kiribati

kp Korea (People’s Rep.)
B IUFO kr Korea
-  I ----- kw Kuwait

kg Kyrgyz Republic
la Laos
lv Latvia
lb Lebanon

—  u --- Is Lesotho
!r Liberia
iy Libya

-  I -  f - li Liechtenstein
---------o it Lithuania
B IU Fo lu Luxembourg
----- f _ mo Macao
—  u --- mk Macedonia
—  u --- mg Madagascar
----- f _ mw Malawi
b ------- my Malaysia

mv Maldives
ml Mali

—  u --- mt Malta
mil Marshall Islands
mq Martinique
mr Mauretania

- - u f - mu Mauritius
yt Mayotte

B I u F - mx Mexico
fm Micronesia

-  - u  F - md Moldova
me Monaco
mn Mongolia
ms Montserrat
ma Marocco

----- f _ mz Mozambique
mm Myanmar

----- f _ na Namibia
nr Naura
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np Nepal
B I UFO ni Netherlands
—  u --- an Netherlands Antilles

nt Neutral Zone
ne New Caledonia

-  I U F- nz New Zealand
—  u --- ni Nicaragua
—  u --- ne Niger
------f - ng Nigeria
--- u ---- nu Niue

nf Norfolk Island
mp Northern Mariana Islands

B IUFO no Norway
om Oman
pk Pakistan
pw Palau

b -  u F - pa Panama
—  u --- Pg Papua New Guinea
— 11 — py Paraguay
- - u f - pe Pent
—  u --- ph Philippines

pn Pitcairn
B I U F - pl Poland
b IUFO pt Portugal

qa Quatar
--- 11---- re Reunion
B I u f - ro Romania
B I UF — ru Russian Federation

rw Rwanda
sh Saint Helena

kn Saint Kitts and Nevis
—  u --- lc Saint Lucia

pm Saint Pierre & Miquelon
VC Saint Vincent & Grenadines

—  u --- ws Samoa
sm San Marino
St Sao Tome and Principe

B------- sa Saoudi Arabia
- - U f - sn Senegal
--- U ---- sc Seychelles

si Sierra Leone
b I u F - Sg Singapore
b I UF — sk Slovakia
-  I UFO si Slovenia
—  u --- sb Solomon Islands

so Somalia
-  I UFO za South Africa
b IUF- su Soviet Union (former)
B I UFO es Spain
-  - U - - lk Sri Lanka

sd Sudan
--- U ---- sr Suriname

sj Svalbard and Jan Mayen
—  u --- sz Swaziland
B I UFo se Sweden
B I UFO ch Switzerland

sy Syria
B I u F - tw Thaiwan
- - u f - tj Tajikistan
----- f  _ tz Tanzania

- I U F - th Thailand
—  u ----- tg Togo

tk Tokelau
—  u ----- to Tonga
—  u ----- tt Trinidad and Tobago
b I U f o tn Tunesia
b I -  F - tr Turkey
—  u ----- tm Turkmenistan

tc Tuks and Caicos Islands
tv Tuvalu

-------- f  _ Ug Uganda
-  I U F - ua Ukraine

ae United Arab Emirates
b I UFO uk United Kingdom
B I UFO us United States
-  - U F - uy Uruguay
-  - U F - uz Uzbekistan
—  u — vu Vanatau

va Vatican City
— I u  — ve Venezuela
------U ------ vn Vietnam

vg Virgin Islands (UK)
--------- f _ vi Virgin Islands (USA)

wf Wallins and Futuna Islands
eh Western Sahara
ye Yemen

- - u f - yu Yugoslavia
zr Zaire

—  f  _ zm Zambia
—  u f - zw Zimbabwe

B -  EPS a WORLD-WIDE-WEB (WWW)-n
A leginkább használatos információkereső eszköz az Interneten a 

GOPHER17, a WAIS18 és a WORLD-WIDE-WEB. Mindegyik a kiszolgá
ló-kiszolgált séma alapján működik, és mindegyikük képes egy bizo
nyos fokig a multimédiás adatokkal dolgozni.

A WORLD-WIDE-WEB (másképpen WWW vagy W3) egy széles körben 
elterjedt hypermédía rendszer. A W^t a CERN kezdte el és vezeti19. A Web 
csomópontokból (dokumentumoknak is nevezik) és összeköttetésekből 
(link) áll. Az összeköttetések a dokumentumok között létrehozott kapcso
latok: hogy egy láncolaton végigmenjen, a felhasználó rákattint az egérrel 
egy kiemelt szóra a forrásdokumentumban, ami azt eredményezi, hogy a 
illető szóhoz csatolt dokumentum előkeresődik és a képernyőn megjele
nik. A dokumentum lehet bármely másik média típusból, vagy lehet 
ugyanakkor egy kereső csomópont a Gopherhez. A WWW címzési módja 
lehetővé teszi a WAIS és Gopher szerverek elérését is, így ezek a Web 
részét képezik. A WWW kevésbé átfogó mint a Gopher, ám annál sokkal 
gyorsabban fejlődik. A Web technológiát nemrég felülvizsgálták, hogy 
jobban megfelelhessen a multimédiás követelményeknek.

A W3 egy kiszolgáló tallózó software-rel együtt használható, amely az 
adatok áttöltését és megjelenítését végzi. Az eredetileg csak a részecs
kefizika-közösségnek szánt software átterjedt minden más területre.

A tallózó software elérhető sok különböző rendszerre: Line-mode 
dumb terminál, Curses alapú terminál, Macintosh, X/Motif, Xll, PC/MS 
Windows és Next. A szerver software elérhető VM Mainframes, UNIX, 
Macintosh és VMS-re.

A WWW címzési mechanizmus azt jelenti, hogy a felhasználó számá
ra átlátszó módon illeszthetőek a Gopher és az anonymus FTP infor
mációs forrásai. Az egész gopher terület része a WEB-nek. Átládátszó 
gateway-ek más rendszerekre szintén elérhetőek.

17 Az Internet Gopher egy szétosztott dokumentum-küldő szolgáltatás, A 
Gopher a felhasználónak megjeleníti a csomópontokat hierarchikus sor
rendben, ezek lehetnek directory-k (menük), szárny-csomópontok (szö
veget vagy más média típusokat tartalmazó dokumenmmok), vagy kere
ső-csomópontok (egy bizonyos dokumentum-együttesben való kulcsszó 
szerinti keresést tesz lehetővé, valószínűleg a WAIS felhasználásával).
18 A Wide Area Information Server (WAIS) rendszer lehetővé teszi, 
hogy a felhasználók az Internet bármely adatbázisában keressenek és 
információt töltsenek le.
19 A W’-ról minden információ megkapható a CERN-ből; írj www CR-t
és kövesd a szabályokat.

C-EPS és az EWCC
Az EWCC (East-West Coordination Committee) fő feladata, hogy az 

információt elérhetővé tegye a kelet és közép-európai, valamint a Balti
kum országai és a néhai Szovjetunió köztársaságainak fizikusai és fizika 
társaságai számára. A World-Wide-Web egy nyilvánvalóan előnyös mód
ja az információ elérésnek az azt igénylő emberek számára. A CERN és 
NIKHEF-beli kollégák segítségével az EPS egy W3 szervert állított fel, 
egyelőre kísérleti jelleggel. A teljes címe: h t t p : / /www.nikhef . 
nl/w w w /pub/eps/eps.h tm l.

A fő oldal (és minden azt követő dokumentum) HTML-ben, a Hyper
Text Markup Language-ben20 van íiva. Az egérrel a vastagon szedett 
szavakra kattintva további információt szolgáltat egy következő doku
mentumban. Az egér nélküli rendszereken a szavakat számok követik, 
ezeknek a beírásával ugyanazon dokumentumokhoz juthatunk.

Az (E W C C ) kulcsszó mögött több mint tizenhat dokumentum rejtő
zik mindeddig. Az egyik nagyobb dokumentum, amelyhez anonymus 
FTP-vel juthatunk hozzá, az újonnan leközölt Közép-Európai Fizika 
Intézetek jegyzéke. Ez a könyv nyomtatott formában elérhető a genfi 
főtitkárságról (120.- CHF).

D - Az EWCC oldal
Az EWCC oldal az / eps/ewcc/  al-könyvtárban található. A követ

kező dokumentumok érhetőek el anonymus FTP-vel21:
a l b a n i a . p s  a u s t r i a . p s ,  b u l g a r i a . p s ,  C r o a t i a ,  
p s ,  c z e c h . p s ,  h u n g a r y . p s ,  p o l a n d . p s ,  r o n ta n ia ,  
p s ,  s l o v a k . p s ,  s l o v e n i a . p s  

Az EPS Directory of the Physics Institutes in Central Europe külön feje
zetei. Két további állomány áll rendelkezésre, ezek tömörített formá
ban, binárisan tölthetőek le. Ezek a:
• b a l t i c . p s . Z  Fizika a Baltikum országaiban: Észtország, Lettor

szág, Litvánia, és az északi országok: Dánia, Izland, Norvégia, Svéd
ország és Finnország. A dokumentum 154 oldal hosszú, @EPS.

• f  s u . p s  . Z Fizika Kutatás a FÁK államaiban, negyedik, átdolgozott 
kiadás. A dokumentum 278 oldal hosszú, @EPS.

Kérjük nézze át ezt az EPS információt és kérdéseit, észrevételeit küldje 
az ed@nikhef . n i címre.

20 Lásd Tim Berners-Lee: Hypertext markup Language- CERN 1993.
21 Persze nem az összes, ebben a teszt-fázisban még nem rendelke
zünk elegendő diszk területtel, hogy postscript formátumban az összes 
létező dokumentumot elérhetővé tegyük.
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A FIZIKA TANÍTÁSA
Rovatvezető: G ecső  Ervin

O rszág o s Közoktatási Intézet

A VEKTORSZKOP
-  HÁROMDIMENZIÓS MOZGÁSOK NYOMONKÖVETÉSE ÉS ELEMZÉSE

Miky Ronen, Aharon Lipman
Tel-Aviv

A klasszikus fizika tantervekben szereplő legtöbb je
lenséghez tartozó mozgási kísérleteket meglehetősen 
könnyű végrehajtani. A gond az, hogy a legtöbb ilyen 
folyamat túl gyors ahhoz, hogy követhessük. Ha a mérést 
végre is tudjuk hajtani, a különböző eredmények kiszá
mítása a hagyományos módszerekkel fáradságos és idő
rabló eljárás. Bár a valós jelenségek könnyen létrehozha
tóak, tanulmányozásukhoz és elemzésükhöz más eszkö
zök használatosak, mint például tankönyvi ábrák, filmek 
vagy számítógépes szimulációk, nem pedig a valódi je
lenségek felfedezése. Annak az eszköznek, amelyik a 
valódi mozgások azonnali reprezentációját tudja nyújtani, 
éppen ezért különleges értéke van a tanítás és a tanulás 
folyamatában.

A létező, a mozgás tanulmányozására leggyakrabban 
használatos számítógépen alapuló rendszerek az akuszti
kus távolságmérők (sonar rangers). Ezek egy vagy több 
test mozgását mérik és ábrázolják egy egyenes mentén, 
tanulmányozható és elemezhető adatok tömegét biztosít
va a diákok számára. A szonár nagy lehetőségei ellenére 
sem tud átfogó megoldást nyújtani a mozgások oktatási 
célú nyomkövetelésére. Mivel működésük a „visszhang 
technika” elvén alapszik, a szonár egy dimenzióban mér, 
ezért nyomkövetési képessége korlátozott. A megjelení
tés még nagyobb gondot jelenthet, ha a követendő moz
gás két vagy háromdimenziós. Síkbeli mozgások megjele
nítésére gyakori és jól használható módszer a stroboszko- 
pikus pillanatfelvételek készítése. Ilyen felvételek több- 
villantásos fényképezéssel, vagy a videotechnika haszná
latával készíthetők. Az automatikus adatgyűjtés igénye 
arra vezette a tanárokat, hogy kifejlesszék saját, speciális 
technikáikat, mint az optikai számítógépes interfacing, 
vagy a video alapú interfacing.

A mozgáselemzés új rendszere 
-  a vektorszkóp

A vektorszkóp egy mikroszámítógép alapú rendszer, 
ami több test térbeli mozgását méri, elemzi és mutatja be. 
A rendszer az R(t)  = [x(0, y(0 , z(t)\ helyvektor idő- 
függvényét minden megfigyelt, mozgó testre folyamato
san méri és tárolja. A többi fizikai mennyiséget, úgymint

A vektorszkópot, ezt az „űrkorszaki iskolai kísérleti eszközt" Miky Ro
nen ismertette meg a magyar tanárokkal. Azt Ferenczi Györgynek és az 
Eötvös Társulatnak köszönhetően több magyar középiskolában hasz
nálják. Fordította Újvári Sándor.

a sebességet v (í), a gyorsulást a (t), és az adatábrázolási 
lehetőségeket a mért R(t)  helyvektor értékekből szár
maztatjuk matematikai és grafikus módszerekkel.

A vektorszkóp érzékelő berendezés a következő ré
szekből áll:

• A „gombok”: Kicsi, elemmel működő adó-vevők, 
amelyeket a megfigyelendő testhez lehet rögzíteni. Min
den gombban van egy infravörös vevő és egy ultrahang 
adó. A gomb az a tárgy, amit a vektorszkóp valójában 
követ. A gomb ultrahang adójának mértani középpontja 
az egzakt mérési pont, amire a helymérés vonatkozik. A 
gombokat a színeikkel azonosítjuk. A gombok méretei: 
2,6x2,6x 1,7 cm. Tömegük: 13,5 g.

• A „tornyok”: Három álló infravörös/ultrahang adó
vevő. Minden torony tartalmaz egy infravörös adót és egy 
ultrahang vevőt. A tornyok kódolt infravörös jeleket 
adnak ki, amelyek szelektíven aktiválják a kívánt gom
bot, és utána fogadják az ultrahang válaszjelet.

• A „központi ellenőrző egység”: Ez az egység egy 
nagyteljesítményű mikroprocesszort (M68000) tartalmaz. 
Ellenőrzi a tornyok működését, fogadja és feldolgozza a 
jeleket, és számolja a helyzetadatokat. Az eredményeket 
egy számítógépbe továbbítja az RS-232 porton keresztül.

A vektorszkóp software-je irányítja az érzékelő eszkö
zöket, a számítógép pedig ábrázol és elvégzi az adatok 
további feldolgozását.

Hogyan működik

A vektorszkóp mérési eljárása a követendő tárgyra 
erősített aktív elemek (gombok) megfigyelésén alapszik, 
és két lépésből áll.

A torony-gomb távolság mérése
A torony-gomb távolság mérését a központi ellenőrző egységből a 

tornyokba küldött elektromos impulzusok kezdeményezik. Ezek min
den aktív toronyból kiváltanak és szinkronizálnak egy szűk frekvencia- 
sávú, kódolt infravörös jelet (X = 0,92 gm). Minden gombban van egy 
elem, egy ultrahang adó és egy speciális infravörös kódra szelektíven 
érzékeny detektor. Az infravörös érzékelő kapcsolóként működik, ami 
az ultrahang adót képes aktiválni. Ekkor a gomb kibocsát egy rövid, 
szinkronizált ultrahang jelet (40 kHz). A kibocsátott jel a gomb aktivá
lásának pillanatában fennálló torony-gomb távolságtól függő késéssel 
éri el a torony ultrahang érzékelőjét.

Az ultrahang-jel átalakul a toronyban azonos frekvenciájú és fázisú 
elektromos jellé. Ezt a jelet a torony felerősíti és a központi egységbe 
továbbítja. A beérkező jeleket a mikroprocesszor összeveti az eredetileg 
kibocsátott jellel, hogy pontosan meghatározhassa a gomb jelkibocsátása 
és a toronybeli jelfogadás között eltelt időt. (A jelvizsgálat magában fog
lalja a fázisviszonyok elemzését is.) Ez az időtartam, szorozva a levegő
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beli hangsebességgel adja a torony-gomb távolságot a milliméter törtré
szénél nagyobb pontossággal. A tornyokban termisztorok vannak, ez 
lehetőséget ad a hangsebesség korrekciójára a környező levegő hőmér
sékletének függvényében. A mérés meghatározza a tornyokban elhelyez
kedő ultrahang adók középpontja és a gombok közötti távolságot.

A gomb helyzetének meghatározás -  háromszögelés
A rendszer összeállítása során pontosan megmérjük a tornyok egy

máshoz viszonyított helyzetét és az adatokat beprogramozzuk a vektor- 
szkópba. Ezt végrehajthatjuk manuálisan, vagy az összeállító mintasab
lon használatával, ami lehetővé teszi a felhasználó számára a tornyok 
közötti távolságok és szögek automatikus meghatározását, a rendszer 
ezen adatok szerinti kalibrálását. A már leírt torony-gomb távolság 
meghatározás minden aktív toronyból egyidejűleg történik. így a há
romdimenziós elrendezés esetén (ahol mind a három torony aktív), a 
gomb három toronytól mért da, dh dc távolságának meghatározása is. 
Az adatok azonnal a központi mikroprocesszorba kerülnek, és itt há
romszögeléssel határozzák a gomb térbeli elhelyezkedését. A 1. ábrán 
egy példát láthatunk a háromszögelési eljárásra horizontális háromdi
menziós toronyelrendezés esetén. Itt tükörszimmetria van a két féltér 
között, amelyeket a tornyok elhelyezkedése által meghatározott sík 
választ el egymástól, ezért a hatásos nyomkövetési területet egy féltérre 
kell korlátozni, (például a z>  0 terület a 3-D vízszintes elrendezésben a 
1. ábrán).

Az eredmények azonnal megjelennek a számítógép 
képernyőjén. A gombok helyzetének meghatározása az 
(x, y, z) pillanatnyi térbeli koordináták megismerését 
teszi lehetővé. Ez az eljárás nagy sebességgel zajlik le, 
100 Hz frekvenciával ismételhető, a térbeli mozgás valós 
idejű megjelenítését teszi lehetővé. A helyzetmérés fel
bontása 0,5 mm az 5x5x5 m méretű hatásos mérési tér
ben. A vektorszkóp mikroszámítógépnek fő feladata a 
helyzetmeghatározás, az/? (t) = [x(t), y(t), z(t)\ helyvek
torok sorozatának előállítása, amelyek azonnal a mikro
számítógép memóriájába kerülnek. Az összes többi eljá
rás és ábrázolási feladat végrehajtása a mikroszámítógép
ben történik.

Több test követelése
A vektorszkóp lehetővé teszi három test egyidejű nyo

mon követését alapfelépítésben. (Ezt nyolc testig lehet 
bővíteni.) Olyan kísérletekben, mint az ütközések, a 
gombok minden követett testre rá vannak erősítve. Min
den gomb egy belső kóddal jellemezhető. Ez a címkód 
mint előtét használatos az infravörös indítójelekben, 
azért, hogy egyszerre csak egy kiválasztott gomb aktivá
lódjon. A mérések alatt a vektorszkóp sorra letapogatja 
az összes aktív gombot, egyiket a másik után, előre kivá-

2. ábra. A torony-gomb kommunikációhoz szükséges effektiv látószög.

1. ábra. A vektorszkóp helymeghatározási és háromszögelési eljárása 
3-dimenziós ortogonális toronyelrendezés mellett. Ebben az összeállí
tásban az x  és y  koordinátákat méri és ezekből z  értékét kiszámítja a 
rendszer.

lasztott periódus szerint, biztosítva a különböző tárgyak 
folyamatos követését. Több test követése esetén a haté
kony mintavételi periódus minden gombra az alap minta
vételi periódus szorozva a gombok számával.

❖
A gombok és tornyok elhelyezése komoly hatással 

lehet a vektorszkóp mérések eredményeinek minőségé
re. A kísérletek megtervezésének optimalizálása a követ
kező megfontolásokon alapszik:

Torony gomb kommunikáció
A torony gomb kommunikációt folyamatosan fenn kell 

tartani a kísérlet egész ideje alatt.
Minden pillanatban legalább egy toronynak „látnia” 

kell az összes aktív gombot. Mivel minden torony ugyan
olyan indítójelet ad ki, egy torony is elég az infravörös 
kommunikációhoz.

Egy nyitott, szabad utat folyamatosan fenn kell tartani 
a hangjel számára minden aktív gomb és minden aktív 
torony között. A látóvonalban kis tárgyak nem zavarják 
meg a hangjel továbbítását.

A hangadó fizikai tulajdonságainak korlátái megköve
telik, hogy a kísérlet ideje alatt minden aktív gomb az 
összes torony fő tengelyétől mért 80 fokos szögtartomá
nyon belül tartózkodjon (2. ábra) és minden torony a 
gombok főtengelyétől mért 80 fokos szögtartományon 
belül helyezkedjen el. A széles szögek csökkentik a 
mérés hatékonyságát. Ezért a legjobb minőségű kommu
nikáció érdekében ezeket a szögeket célszerű 30 fokos 
tartományon belül tartani.

Torony-elrendezések

A testek térbeli helyzetének meghatározásához mind 
három toronyra szükség van. Ha a mozgás a síkra korlá
tozódik, a vektorszkóp-méréshez két torony is elég, ha 
egy dimenziós, vonalmenti mozgásról van szó, ez egyet
len toronnyal is kivitelezhető. Ha a látószög a torony és a 
gomb között túl nagy, vagy zavart, ebben az esetben is 
több tornyot használhatunk a kommunikáció hatékony
ságának növelése érdekében.

A méréshez a 3- ábra által mutatott bármelyik elrende
zést kiválaszthatjuk a lehetséges öt közül.
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3. ábra. Néhány lehetséges toronyelrendezés 1, 2 és 3 dimenziós mérésekre.

fel, bár a túlzottan erős átlagolás el
nyomja a mozgás nagyfrekvenciás 
összetevőit, ezért torzít. A vektorszkóp 
rendszerben a felhasználó ellenőrizhe
ti a számítási folyamatokat (az átlago
lás menüpont segítségével), és a kísér
let körülményeinek megfelelő eljárást 
határozhat meg.

Mivel az átlagolás parancs csak a 
bemutatott, ábrázolt mennyiségeket 
változtatja a memóriában tárolt adatok 
változatlanul hagyásával, így ugyan
azon eredmények különböző szintű 
átlagolások esetén megtekinthetők. Ez 
a lehetőség arra való, hogy optimali
zálhassuk az ábrázolást, és arra is, 
hogy bemutathassuk a sebesség és a 
gyorsulás kiszámításának alapelveit.

A toronyelrendezést a kísérlet körülményeit figyelem
be véve kell megválasztani. Olyan mozgások esetén, 
amelyek síkban történnek (mint az inga, vagy a köringa 
mozgása) általában a vízszintes elrendezések a legjob
bak, mint ahogy a függőleges elrendezések a legalkalma
sabbak az elsődlegesen függőleges síkban lezajló mozgá
sok megfigyelésére. A tornyokat egymástól 40 cm és 100 
cm közötti távolságra a legjobb elhelyezni. Az egy di
menziós elrendezésben az x  tengely kijelöl egy irányt, ez 
az elrendezés ideális az egy dimenziós kísérletekhez, 
mint a levegő-nyom kísérletek (beleértve az ütközéseket), 
rugó rezgéseket, és szabadesést. A 3-D vertikális elrende
zés adja a legszélesebb mérési tartományt (6 m-ig), mert 
így a legnagyobb a torony-gomb látószög.

A koordinátarendszer origójának „természetes” kezdő
pontja a B torony középpontja (az A-é az egy dimenziós 
esetében). Ezt az origót tetszőlegesen áthelyezhetjük a 
SET origin menü segítségével. A végrehajtás a koordiná
tarendszer kezdőpontjának begépelésével, vagy a gomb
nak a kívánt kezdőpontba helyezésével történik.

A fizikai mennyiségek származtatása 
-  átlagolás

Az egyetlen mennyiség, amit a vektorszkóp mér, min
den aktív gomb az R ( t )  helyvektora. Minden más kine
matikai mennyiség valós időben végrehajtott matematikai 
műveletekkel szerezhető. A v(t)  sebesség és az a ( t ) 
gyorsulás vektorok számításokkal nyerhetők. A számítá
sok legegyszerűbb típusában a két szomszédos vektort 
vesszük figyelembe. Például a pillanatnyi sebességvektor 
értékét a következő összefüggés adja meg

A numerikus számítási eljárás felerősíti a nagyfrekvenciás 
összetevőket, sokkal érzékenyebbé teszi az eredményt az 
ultrahang háttérzajra. A „sima” eredmények érdekében a 
számítási eljárás nagyszámú szomszédos pontot használ

A mozgások megjelenítése

A vektorszkóp a következő lehetőségeket nyújtja az 
adatok grafikus megjelenítéséhez:

A térbeli megjelenítés stroboszkopikus pillanatképeket 
ad. Ez a reprezentáció a gomb(ok) helyzetének (x, y), 
(x, z) és (y, z)  síkbeli vettiletét ábrázolja. Az (x, y, z) 
alapkoordináta rendszert automatikusan meghatározza a 
tornyok elhelyezkedése. A mintavételi sebességet a fel
használó határozhatja meg, a 10 és 100 ms közötti inter
vallumban. A mozgásnak egyszerre két síkbeli vetülete 
látható. A térbeli megjelenítés megtekinthető nyomköve
tő módban (stroboszkopikus felvételek ábrázolása) és 
nyom nélkül (mindig csak a gomb(ok) aktuális helyze
te® láthatók).

A hely, sebesség és gyorsulás időfüggvényeinek, vagy 
ezek x, y, z  koordinátáinak kombinációja ábrázolható a 
felhasználó kívánsága szerint. A különböző testeket 
(gombokat) ábrázoló görbék más-más színnel jelennek 
meg, ugyanazon az időtengelyen.

A vektordiagramok a sebesség és/vagy gyorsulás dina
mikus vektordiagramjait ábrázolják a mozgás térbeli áb
ráján. A vektormennyiségek nagyságát számok mutatják.

A vektorszkóp a fenti lehetőségeknek a felhasználók 
kívánsága szerinti kombinációit is tudja ábrázolni. A 
rendszernek van egy egyetlen gombnyomásra működő 
automatikus skálázási funkciója az ábrázolások optimali
zálásához, az éppen aktuális adatok függvényében (a 
skálázás természetesen elvégezhető manuálisan is).

Működési módok

A vektorszkóp két módban működik: on line mód
ban az adatokat valós időben jeleníti meg, a mérés köz
ben. A review mód a felvett adatokat használja valós 
idejű ábrázolásra, vagy lépésről-lépésre, előre, vagy 
hátra, a kinematikus paraméterek pillanatnyi számszerű 
értékeit mutatva.

<0-
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A vektorszkóp egy előre csomagolt rendszer, amit 
egyenesen a számítógéphez csatlakoztathatunk az 
RS-232 pontra. A software egyszerű, menüvezérelt prog
ram. A vektorszkópnak automatikus kalibrációs eljárása 
van, beépített diagnosztikai programja képes a külön
böző részegységek ellenőrzésére. A vektorszkóp ezen 
kívül képes:

-  Adatmenedzselésre. Bármelyik kísérlet adatainak 
tárolására a jövőbeli felhasználás céljából. Az adatok 
automatikusan kimenthetők standard ASCII formátum
ban is, és így az adatokat automatikusan átveheti és 
felhasználhatja egy külső program is, mint például egy 
egyszerű táblázatkezelő, vagy a felhasználó által írt 
program. Minden megjelenítést, vagy adatsort ki lehet 
nyomtatni.

-  Makrózás. A tanár előre meghatározhatja a bemuta
tások sorrendjét (adatok nélkül). Ez lehetőséget ad a 
tanár számára végigpásztázni a megfelelő kísérletek 
megjelenítésein, és gombnyomásra váltogatni ezeket az 
óra folyamán minden további kiegészítés és beállítás 
nélkül.

-  Mérőeszközök. Dinamikus kurzorok teszik lehetővé 
a grafikonok jelölését, és a finom mérések elvégzését.

<>
A vektorszkóp működése kifinomult technológián 

alapszik. Osztályterembe történő bevezetésekor termé
szetesen felmerül a kérdés: „Vajon az a tény, hogy a fel
használó nem érti teljes egészében a műszer működését, 
megakadályozza-e a hatékony használatát a tanítás-tanu
lás folyamatában?” vagy „Közel tud-e kerülni a kifinomult 
technika a felhasználókhoz?"

Mint értelmes működtetőknek, fontos, hogy értsük azt, 
hogy milyen feltételek között, mit tud teljesíteni az esz
köz (mire képes), és ami lehet, hogy még fontosabb, mi
lyen korlátái vannak. Valószínűleg segít, de nem mindig 
szükséges a műszer működésének pontos részleteit is
merni. Vajon tudjuk-e pontosan, hogyan működik egy 
stopperóra?

Azt tapasztaltuk, hogy a vektorszkóp működési alapel
veinek magyarázata után, az osztálybeli első bemutatko
zása során az eszköz saját magát magyarázta, a tanulók 
pedig kizárólag a mérendő és ábrázolandó jelenségekre 
összpontosítottak.

Azért vannak veszélyei is annak, ha nem törődünk a 
mérőrendszer működésével; a diákokat emlékeztetni kell 
arra, hogy minden mérőeszköznek, a vektorszkópnak is 
vannak korlátái, ami hibákat és pontatlanságokat okoz
hat. Továbbá ki kell emelni, hogy a helykoordináták ki
vételével nem közvetlenül mért értékeket kapunk. Kicsi, 
észrevehetetlen pontatlanságok és zajok megnövekednek 
és jelentős hibákhoz vezetnek a származtatott mennyisé
gek a sebesség és a gyorsulás értékeiben. Ezért ezek az 
értékek erősen függhetnek az alkalmazott számítási eljá
rástól, amit az átlagolási rendszer ellenőriz. Hogy a vek
torszkóp lehetőségeinek hatékony kihasználását biztosít
hassuk, erősen ajánlott, hogy a tanár mutassa be és vitas
sa meg ezt a témát az osztályban olyan korán, amilyen 
korán csak lehetősége van rá, legjobb, ha rögtön a sebes
ség és gyorsulás alapjainak ismertetése után. Tény, hogy 
egy ilyen megbeszélés, az alkalmazott átlagolási eljárások 
valódi bemutatásának kíséretében, nem csak a rendszer 
működésének megértésére szolgál, hanem a fogalmak 
mélyebb megértését is segíti.

❖
A vektorszkópot az 1990-91 iskolaév kezdetén mutat

ták be az iskolákban. A tanárok és a diákok véleménye 
nagyon kedvező volt, elsősorban említették a valós moz
gás és egyidejű grafikus megjelenítésének lehetőségét. A 
tanárok jelentették, hogy nagyon sok kísérletet és bemu
tatót a diákok kezdeményeztek, miután az eszköz lehető
ségeivel megismerkedtek.

Reméljük, hogy ez az egyedülálló eszköz tanált és 
diákot egyaránt lelkesít, mozgósítja képzeletüket és krea
tivitásukat, mindenkit arra bátorít, hogy új, gazdagabb 
megközelítéseket fejlesszen és használjon a mozgástan 
tanítása és tanulása során.

AZ MTESZ INTEGRÁLT INFORMÁCIÓRENDSZERE
F ennállásának  négy és fél évtizede alatt az MTESZ fokozatosan  kiépítette  hálózatát. 

M inden m egyeszékhelyen  -  és tö b b  m ás városban  is -  létrehozta  a T udom ány és Tech
nika H ázát (TI I), helyei adva és m egfelelő  környezetei terem tve a /í() országos szakm ai 
egyesület és a szövetség  helyi szervezetei m űködtetéséhez. Jogos az igény, hogy a ha té 
kony m unka feltételét jelen tő  korszerű  technikai (irodai, távközlési, szám ítástechnikai) 
eszközök, am elyek  m a m ár á ltalánosan  elterjedlek, a Technika H ázakban is hozzáférhe
tők  legyenek.

Az MTESZ az e lm últ év e lején fontos lépést lelt a szövetség  egységes e lveken ala
pu ló  online szám ítógépes hálózat m egvalósítása irányában. Elhatározta, hogy olyan 
szám ítástechnikai bázist hoz  létre a Technika H ázakban, am ely  az MTESZ tagegyesüle
tei és á ltalában a m űszaki értelm iség szám ára hozzáférést biztosít a hazai és külföldi 
inform ációs szolgáltatások széles köréhez. Célja szervezeti jellegéből a d ó d ó an  elsősor
ban  az, hogy tagjai szám ára a  kutatói, illetve vállalkozói tevékenységet segítse. Célja 
továbbá ezzel is elősegíteni, hogy a Technika Házak a m űszaki, gazdasági és term észet
tudom ányi é rd ek lő d ésű  szak em b erek  talá lkozóhelyeivé váljanak.

1994 II. fé lév éb en  az MTESZ tíz területi Technika H ázában, valam int egy budapesti 
-  Fő utcai -  k ö zp o n tb an  a program  első  fázisaként Inform ációs Pultok kerültek k iép í
tésre. Az Inform ációs Pultok a szám ítástechnikai kom m unikációs és hum án erőforrások 
együttesei, am elyek  célja egyedi m egrendelésű  inform ációs igények kielégítése. „Mini- 
bo lt” jelleggel üzem elnek , egy fő m unkatárssal, néhány négyzetm éteres helyigénnyel, 
egyetlen, e rre  a célra dedikált szám ítógéppel és nyom tatóval, a külvilággal telefon-m o
dem en  tartva a kapcsolato t. Az Inform ációs Pult feladata, hogy m inél nagyobb szám ban 
tegye e lé rh e tő v é  a M agyarországon, illetve külföldön m ű k ö d ő  inform ációs adatbáziso 
kat é s  e lek tron ikus szolgáltatásokat.

H ardw are-kom ponensei: kö zep es  teljesítm ényű szem élyi szám ítógép; CD-ROM 
olvasó; k ö zep es  teljesítm ényű lézernyom tató; telefonkapcsolato t b iztosító  m odem -kár
tya telefon  fővonalhoz csatlakoztatva; a TeleD ataCast sugárzott adatátv iteléhez esetleg

egy további -  k isebb  teljesítm ényű -  szám ítógép, tév é-an ten n áh o z  való  kapcsolat, 
h w /sw  adapter. Az alapve tő  software: DOS. M S-W indows, MS-Word for W indow s szö
vegszerkesztő, MS-Excel táblázatkezelő.

A z  in fo r m á c ió s  P u l to k o n  k e r e s z tü l  e lé r h e tő  s z o lg á lta tá so k :  közvetlenek , am ikor is a 
m egrendelő  azonnal kézhez kapja a kért inform ációt. K om plexebb igény esetén  to v áb 
bítja a m egrendelő  inform ációs igényét egy o lyan  eg y ü ttm űködő  in tézm ényhez (példá
ul az OMIKK-hoz stb.), ahol az professzionáis m ó d o n  kezelhető.

O rszá g o s  in fo r m á c ió  s z o lg á l ta tó k ra  é p ü lő  s z o lg á lta tá so k :  szo lgáltatások  egyes 
hazai adatbázisokból; üzleti, vállalkozói inform ációk keresése; kereskedelm i inform áci
ók; term ék és term elési inform ációk; szakértői inform ációk  szolgáltatása; jogi inform áci
ók; adatbázis keresési profilok összeállítása és azok tárolása; bibliográfiai szakirodalom  
kutatás segítése; szabadalm i kutatás segítése.

M indezek biztosítása történ ik  egyrészt kéto ldalú  együ ttm űködési m egállapodások 
révén az OMIKK, NETI, OTII, MÁK által, m ásrészt szerződéses fo rm ában  az IQSOFT Rt., 
SZÜV, ARCANUM, KERSZÖV révén.

Az Inform ációs Pultok a fenti o rszágos inform ációs szolgáltatókra é p ü lő  szolgálta
tások m ellett gyűjteni fogják a lokális inform ációkra (helyi vállalkozók adatbázisai, TH- 
rendezvény-nyilvántartás, helyi közérd ek ű  inform ációk stb .) és az  MTESZ inform ációs 
bázisára é p ü lő  inform ációkat (szakértői rendszer, elek tronikus levelezés, e lek tronikus 
hirdető tábla  stb .) is.

Az elek tronikus levelezési szolgáltatás is m egvalósult, felhasználva egy központi 
UNIX-alapú kapcsológépet (a m egfelelő szoftverekkel) és az  Inform ációs Infrastruktúra 
Fejlesztési Program  (IIF) In ternet hálózati lehetőségéi. így az Inform ációs Pultok b e k a p 
csolódhatnak  a nem zetközi inform ációáram lásba. Ennek term észetesen  oktatási, szer
vezési, p ropaganda  és financiális követelm ényei lesznek.

1995-ben fontos feladat a tagegyesületekkel kialakítani az integrált inform ációs rend
szer igénybe vételének formáját é s  a közvetlen, szám ítógépes kapcsolódást megvalósítani.
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VÉLEMÉNYEK

MI LESZ HOLNAP? Hollósi József 
New York

A net kereskedelmi hasznosításáról megoszlanak a 
vélemények. Egyrészt elvész a kezdeti hőskor szabadsá
ga, ingyenessége, és magas színvonala, hiszen ha meg
jelenik a pénz, akkor előbb-utóbb itt is az kezd számíta
ni, kinek mennyi van, nem az, hogy ki tud többet, jobbat. 
Másrészt azonban csak a kereskedelmi szolgáltatók meg
jelenése nyithatja meg az Internetet a nagyvilág számára, 
és végre nem csak az egyetemek, kutatóintézetek szűk 
rétege számára lesz elérhető ez a felbecsülhetetlen érték. 
Az, hogy a pénz világa végíilis több jót tesz-e az Internet
tel, mint rosszat, csak az idő fogja eldönteni. Az Internet 
korábban elsősorban magas képzettségű emberek szá
mára volt elérhető, és ennek megfelelő volt az informáci
ós kínálata: egyetemi és kutatási anyagok, cikkek, könyv
tárak. A kereskedelmi cégek és a szélesebb közönség 
bekapcsolódásával a hangsúly áttevődik a közhasznú 
információkra, napi hírekre, műsorokra, játékokra, vásár
lási lehetőségekre.

A másik nagy különbség, hogy korábban az Internet 
mintegy közösségi rendszerként működött, ahol szegről- 
végről mindenki ismerte egymást, és mindenki aktívan 
vett részt az Internet alakításában. A nagy hírügynöksé
gek és információ szolgáltatók megjelenésével itt is meg
kezdődik az elidegenedés: az Internet szétválik informá
ció-szolgáltatókra és információ-fogyasztókra, akik csak 
annyira tudnak majd beleszólni az Internet alakításába, 
mint a TV esetében: csatornát tudnak váltani.

A várható növekedés valószínűleg gyorsabb és radiká
lisabb lesz, mint a legtöbben ma gondolják. Amerikában 
máris aranyláz-hangulat van: veszteséges Internetes 
cégek értékelődnek fel 100-szorosukra néhány nap alatt; 
ma már egy E-mail cím nem elég a névkártyákon, min
denkinek homepage-e van a WWW-n, és mindenki azon 
töri a fejét, mivel előzhetné meg a többieket, bármi áron. 
Óriási pénzek kerülnek az Internetbe, és ahol pénz van 
(Amerikában általában van), ott eredmény is lesz.

Azok a cégek, amelyek Magyarországról be tudnak 
kapcsolódni a digitális vérkeringésbe, nagyon jól ki tud
ják majd használni ezt a lehetőséget, és ténylegesen part
nerként vehetnek részt a világkereskedelemben. Magyar- 
országról általában, illetve a magyar emberek esélyeiről 
már borúsabb kép formálódik. A HIX működése alatt 
például már 3 kormány is volt, de komoly érdeklődés 
még sohasem mutatkozott a kapcsolatfelvételre, holott a 
HIX-et használni nem kerül semmibe, és a résztvevő kö
rülbelül 10 ezer értelmiségi véleményét figyelmen kívül 
hagyni nagy pazarlás. Szerencsére az egyetemek, kutató- 
intézetek és néhány vállalat már felismerte, hogy a HIX- 
en pontosan azt a világlátott, nyelveket beszélő, újra fo
gékony réteget találja, amelyre otthon a legnagyobb az 
igény: rendszeresen lehet látni magyar álláshirdetéseket, 
és ezek az állások általában rövid időn belül el is kelnek.

Ez azért nagyon fontos, mert ilymódon is fenntartja a 
külföldön dolgozók/tanulók kapcsolatát Magyarország
gal; mutatja, hogy érdemes hazamenni.

A Hungary.Networköt néhány HIX-es alapította, az 
amerikai World-Wide Link Inc. Internet szolgáltató bevo
násával, de természetesen itt két különböző dologról van 
szó. Legegyszerűbben úgy fogalmazható, hogy a HIX egy 
Internetes szolgálat, a Hungary.Network pedig egy Inter
netes szolgáltatás. A HIX célja egy magyar Internetes kö
zösség megteremtése, a Hungary.Networké pedig a ma
gyar vállalatok, szervezetek, és kormányzati információk 
nemzetközi színvonalú szolgáltatása.

A Hungary.Network az első és mindezidáig az egyet
len magyar 100 %-ban Internet Jelenlét (Internet Pres
ence) és Internet Információterjesztés (Internet Publish
ing) szolgáltatásokat nyújtó vállalata. Ez azt jelenti, hogy 
nem foglalkozik cégek „bekötésével” az Internetre, bár 
ajánlani tud a közel tucatnyi magyar Internet Összekötte
tés Szolgálatából (Internet Access Provider), hanem vala
mi sokkal fontosabbat kínál: egy-egy cég információit 
„ráteszi” az Internetre, azaz napi 24 órán át folyamatosan 
elérhetővé teszi bárki számára.

Az Internet Összeköttetés általában arra van kitalálva, 
hogy egyének és vállalatok különböző információkat 
lehívjanak az Internetről. Szokásosan az összeköttetés 
díja a használattól függ, tehát amikor épp nem használja 
senki, célszerű lebontani a kapcsolatot, hiszen a vonalak 
óradíjai elég magasak. Éppen ezért nem célszerű egy 
vállalatnak az önmagáról szóló információkat, reklám
anyagokat saját magának szolgáltatnia: mivel nem lehet 
tudni, mikor érdeklődik valaki, az összeköttetést folya
matosan fenn kellene tartani.

Pontosan ez az, amit a Hungary.Network nyújt: a szol
gáltatógépek éjjel-nappal működnek, ráadásul az Internet 
bölcsőjének nevezett Egyesült Államok-beli hálózathoz 
kapcsolva, tehát rajtuk keresztül az információk bárkinek 
bármikor nagy sebességgel elérhetők. Az egyszerű „ki- 
plakátozáson” kívül lehetőséget ad digitális válasznyom
tatványok kitöltésére, sőt, ha valaki közvetlenül értékesí
teni akarja a terméket a hálózaton, az is lehetséges.

A másik oldalon viszont, a lassú indulás után ma szinte 
gombamódra szaporodnak az Internet Összeköttetés 
szolgáltatók Magyarországon: a legrégebbi, legnagyobb 
magyar tapasztalatokkal rendelkező EUnet például nem
rég vált ki a Sztakiból. Megjelentek a nemzetközi cégek 
is, az amerikai Sprint hálózatát használó Datanet, az 
angol Pipexszel kapcsolatban álló iSys, valamint a koráb
ban elsősorban egyéni előfizetőkre támaszkodó Odin és 
az egész világra kiterjedő CompuServe, hogy csak a na
gyobbakat említsük. Biztosra vehető, hogy az elkövetke
zendő 3-6 hónapban a szolgáltatók száma meg fog dup
lázódni.
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Összeköttetésben nincs hiány, az árak azonban még 
nem igazán alacsonyak. Általában egy telefonos kapcsola
tért néhány ezer forintos havidíjra és párszáz forintos óra
díjra kell számítani, amihez még a telefonszámla is hozzá
jön. Ha valaki okosan használja a lehetőségeket, és nem 
csak lehív, de önmagáról is közöl információkat, akkor az 
Internet haszna már egy kisebb vállalatnál is fedezheti a 
költségeket. Anyagilag viszont kevés egyéni előfizető en
gedheti ezt meg magának, így az egyéni felhasználók 
többsége az egyetemek diákjaiból, oktatóiból és a kutató- 
intézetek munkatársaiból áll, de ez az arány várhatóan ha
marosan változni fog. Technikailag az összeköttetéshez 
csak egy (akár régebbi típusú) számítógép és modem 
szükséges; a teljes felszerelés kéz alatt akár 50 ezer Ft alatt 
is beszerezhető. Ma a tipikus előfizetők egyrészt kis cé
gek, akik felismerték, hogy az Internetes információkkal 
megelőzhetik a náluk nagyobbakat, másrészt olyan embe
rek, akik nagy információigényű témákkal foglalkoznak: 
újságírók, információs szakemberek, fejvadászok.

A kereskedelmi „nyitás” egyrészt olcsóbbá fogja tenni 
az Internetet, másrészt nagyobb sebességűvé és megbíz
hatóbbá. Amikor először kerülhettek kereskedelmi szol
gáltatók az amerikai Internetre, sokan attól féltek, hogy a 
hatalmas állami pénzekből épített hálózatot egyszerűen a 
végletekig túl fogják terhelni, olyannyira, hogy szinte nem 
is lesz már használható. Ezzel szemben a tapasztalat azt 
mutatja, hogy a szolgáltató vállalatok egyszerűen nem en
gedhetik meg maguknak, hogy az ügyfeleiknek foglalt és 
túlterhelt vonalakat adjanak. Olyannyira igaz ez, hogy az 
amerikai hálózat ma jobb, mint valaha, és amikor az utol
só államilag finanszírozott csatolóközpontot egy fél évvel 
ezelőtt kikapcsolták, a hálózat már észre sem vette.

A tudományban az Interneten való jelenlét ma már 
nem haszon kérdése, hanem létkérdés. Aki nincs az In
terneten, az szinte nem is tud bekapcsolódni a nemzet
közi tudományos közösségbe, nem kapja meg időben a 
legújabb kutatási eredményeket, publikációkat. Ezért 
igen fontos a magyar IIF program, amely szinte az utolsó 
pillanatban nyújtott mentőkötelet a magyar tudomány
nak. Bár a gazdaságban a magyar és külföldi helyzet kö
zött még talán nem ilyen éles a különbség, néhány éven 
belül az lehet. Amerikában 4 éven belül az Interneten 
folyó üzlet éves forgalmát már 40 milliárd dollárra becsü
lik. Nem kell bizonygatni, hogy ennek már néhány mor
zsája is nagy pénz, tehát ha egy magyar vállalat idejében 
meg tud itt jelenni, az óriási lehetőséget jelent.

Az Internet egyébként egy kiváló hirdetési terep, hi
szen a statisztikák szerint elsősorban az átlagosnál jóval

magasabb jövedelmű, közép- és felsőfokú végzettséggel 
rendelkező vezető beosztású emberek kapcsolódnak be, 
tehát épp azok, akiket a reklámszakma ideális célpontok
nak tekint, hiszen pénzük is van, befolyásuk is és igénye
ik is. Továbbá az Interneten azonnal mérhető az érdeklő
dés, és ennek fényében akár percek alatt lehet taktikát 
váltani, új köntösbe csomagolni a terméket, vagy más 
csalogató információk közé keverni.

Az Internet kimondhatatlan bűvszava a reklám. Min
den reklám, de ha valamiről látszik is, hogy reklám, 
akkor már régen rossz. Míg mondjuk a TV-n csak nagyon 
nehezen lehet kikerülni a filmekbe vágott hirdetéseket, 
az Interneten az érdeklődő egyszerűen továbbállhat, és 
meglehet, soha nem tér vissza. Éppen ezért minden az 
ingyenes információ köntösébe van bújtatva. Lehet, hogy 
például a Time magazin veszít néhány előfizetőt azzal, 
hogy digitálisan ingyen lehet olvasni, de a nyeresége 
kettős: egyrészt elkezdhet eladni reklámokat az online 
kiadásra (A magazinok bevételeinek többnyire kisebb 
része az előfizetői díj, a nagyobbik meg a papírkiadás 
esetén is a reklám.) Másrészt lehet, hogy néhányan épp 
az online változattól kapnak kedvet az előfizetésre, mert 
azért a nyomtatott újságot sokszor még mindig kényel
mesebb olvasni.

Magyarországon belül (hála az IIF programnak) kitűnő 
belső hálózat van, Budapesten belül egyszerűen csodála
tos. A külfölddel összekötő vonalak azonban munkaidő
ben szinte használhatatlanok, akkora a terhelés. A túlter
helés azt jelenti, hogy az interaktív alkalmazásokat na
gyon nehéz Magyarországról használni, ezért a legtöbben 
csak a levelezési funkcióra szorítkoznak. És bár a levele
zés talán a legfontosabb, ma már egyre inkább terjednek 
a közvetlen hozzáférést igénylő információfonások. Épp 
az amerikai hálózat nagyságrendekkel nagyobb sebessé
ge miatt működnek a Hungary.Network szolgáltatógépei 
Bostonban. Ezen a problémán talán hamarosan segítenek 
a kereskedelmi szolgáltatók, hiszen a forgalom egy részét 
saját vonalakon viszik külföldre, így az IIF vonalra keve
sebb jut. Hosszabb távú megoldást azonban csak egy 
vagy több nagy kapacitású vonal jelentene.

A külfölddel való kapcsolat gyorsítására erőfeszítése
ket kell tenni, és a kereskedelmi szolgáltatóknak minél 
inkább a zöld utat kell biztosítani, hiszen az még köz
ponti pénzekbe sem kerül. A „hálózatosdi” pontosan egy 
olyan terület, ahol a hagyományos magyar leleményesség 
igazán jó táptalajra fog találni. Remélhető, hogy néhány 
év múlva Közép-Európai hálózati központként emleget
hetjük Magyarországot.

ESEMÉNYEK

AZ AMERIKAI FIZIKAI TÁRSASÁG SZILÁRD LEÓ DÍJA
Az APS Szilárd Leó Díja a fizikusok az emberiség érdeké

ben elért legkiválóbb eredményeit jutalmazza olyan területe
ken, mint környezet, fegyverkorlátozás és tudománypolitika. 
Azokat a fizikusokat tiszteli meg, akik sokat tettek a fizika 
közérdekű felhasználásáért. 1995-ben a díjat Roald Szagye-

jev és Jevgenyij Velikov orosz fizikusok kapták „a szovjet 
glasznosztyhoz való egyedülálló hozzájárulásuk elismerése
képpen, ami döntő módon hozzájárult ahhoz, hogy lecsilla
podjon a Szovjetunió és az Egyesült Államok fegyverkezési 
versenye."
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T is z te lt  F iz ik a  T an árok !

Ö röm m el tudatjuk, h o g y  újra van  M agyarországon  
ta n eszk ö zg y á rtá s .

G yártm ányaink 80 száza lék b a n  a fizika o k ta tá sá t  
s e g ítő  ta n eszk ö zö k , m ely ek b en  a korábbi TANÉRT 
é s  CALDERONI gyártm án yok  is gyakorlatilag  te ljes-  
körűen szerep eln ek .

M unkatársaink k é s z s é g g e l  állnak ren d e lk ezésre  az 
e s e t le g e s  érd ek lőd ésü k  alkalm ával, k érésre p ro s
p e k tu st é s  árjeg y zék et küldünk.

Áraink -  m int gyártón á l -  az országb an  a le g sz e r é 
n yeb b ek .

Kérjük, r e n d e lé sé v e l járuljon hozzá  a m agyarországi 
gy á rtá s  fe lle n d íté sé h e z , é sz r ev é te le iv e l, ja v a sla ta i
va l a fe j le s z té s  irányához.

Ö tlete ik  m e g v a ló s ítá sá h o z , gyártásh oz , forgalm a
zá sh o z  p artn erek  vagyu n k  a le h e tő sé g e in k  határán  
belü l.

N agy Ferenc 
ü g y v e z e tő  ig a zg a tó
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PÁLYÁZATOK

TALÁLD FEL MAGAD!
Az V. Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Versenyen 

egyénileg vagy legfeljebb három fős csoportba szerveződve, végzett
ségre való tekintet nélkül pályázhat minden 15 és 21 év közötti (1975. 
január 7. és 1981. január 8. között született) fiatal kutató. Egyetemisták, 
főiskolások közül azonban csak az elsőévesek vehetnek részt a verse
nyen. Pályázhatnak határon túli magyar fiatalok is, de az európai dön
tőn azok vehetnek részt, akik Magyarországon laknak vagy magyaror
szági iskolába járnak.

I. díj: (összesen három) pályaművenként 200000 Ft
II. díj: (összesen három) pályaművenként 100000 Ft

III. díj: (összesen négy) pályaművenként 60000 Ft
A díjazottak felvételi vizsga nélkül tanulhatnak tovább a Debreceni Ag
rártudományi Egyetemen, a Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán, a Gép
ipari és Automatizálási Műszaki Főiskolán és a Veszprémi Egyetem 
Mérnöki Karán, illetve plusz 4 pontot kapnak a Budapesti Műszaki 
Egyetemre és további 11 műszaki felsőoktatási intézménybe történő 
felvételi esetén. A legjobb három pályázat részt vehet 1996-ban az Eu
rópai Unió „Fiatal Tudósok Versenyének” 8. Európai Döntőjében Hel
sinkiben, ahol további értékes díjakat lehet nyerni.

Jelentkezni lehet bármilyen probléma tudományos szintű megoldá
sára irányuló ötlettel a biológia, a számítástechnika, az elektronika, a 
kémia, a környezetvédelem, a matematika, a fizika, a technika (és az 
ezekkel határos tudományok) területéről.

A kidolgozásra javasolt ötlet/téma vázlatát 1996. január 8-án 16 
óráig beérkezően, legfeljebb 2 gépelt oldal terjedelemben, lezárt bo
rítékban lehet benyújtani 3 példányban „INNOVÁCIÓS VERSENY” jel
igével.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a felvetett problémát, illetve terve
zett megoldását, az elérendő célt, a konkrét megvalósítás módját, to
vábbá: a résztvevő® nevét, születési időpontját, lakcímét, telefonszá
mát iskolájának (munkahelyének) nevét, címét és telefonszámát, a pá-

FIZIKUSNAPTÁR

FIZIKA ÉS MEDICINA 
1995. december 12.

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, az ELTE TTK Fizika Tanszékcso
portja, és a SOTE Biofizikai Intézete előadás-sorozatot szervez 1995. de
cember 12-én délután 3 órakor az ELTE TTK D. épület Eötvös-féle nagy
termében (Bp. VIII. Puskin u. 5-7.) FIZIKA ÉS MEDICINA címmel fizi
katanárok, fizikusok, orvosok valamint az ELTE és SOTE diákjai számára.

Elnök: Tarján Imre 
Megnyitó: Kiss Dezső, az ELFT elnöke.
Bor Zsolt (JATE): Fizika az orvosi gyakorlatban 
Trón Lajos (DOTE): Pozitronemissziós tomográfia és az agy 
Bazsó PéteriNEK): Út a sötétségből az ismeretlen felé (fizika az idegse

bész számára)
Süveges Ildikó (SOTE): Lézer a szemészorvos kezében 
Rontó Györgyi (SOTE): A Nap Janus arca és az egészség 
Elnöki zárszó

Az előadások hossza 30 perc.

JEDLIK ÁNYOS EMLÉKÜLÉS 
1995. december 12.

A Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Bencés Kongregáció, 
az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület, 
a Magyar Elektrotechnikai Múzeum és a Jedlik Ányos Társaság közös 
rendezésben Jedlik Ányos halálának 100. évfordulója alkalmából em
lékülést tart a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében 1995. de
cember 12-én 14 órakor.

Jedlik Ányos, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a pesti 
Magyar Királyi Tudományegyetem természettan és erőműtan tanszéké
nek negyven éven át volt professzora.

lyázók nyelvismeretét, azon konzulensek, tanárok nevét, címét és tele
fonszámát, akik szakmai felügyelettel támogatják a versenyző(ke)t.

A döntésről minden pályázó értesítést kap 1996. január 31-ig.
Az elfogadott témák tudományosan megalapozott, részletes kidol

gozását 1996. május 6-án 16 óráig beérkezően kell beküldeni a ver
seny titkárságára. A kidolgozott pályamunkák terjedelme maximum 15 
A4-es sűrűn gépelt oldal lehet mellékletekkel együtt. Csatolni kell a 
bemutatást elősegítő elkészített modelleket, kísérleti berendezéseket, 
prototípusokat. A kidolgozott pályázatokat a zsűri a probléma megkö
zelítésének eredetisége; a kidolgozás mélysége, tudományos színvona
la és kreativitása; a projekt befejezettsége, illetve hasznosíthatósága; az 
eredmények indokolása, értelmezése és érthetősége; az írásos anyag 
színvonala alapján értékeli.

A bírálóbizottság 1996. május 30-ig meghozza végleges döntését.
A legjobb munkákat a pályázók a televízió nyilvánossága előtt, kü

lön műsor keretében személyesen mutatják be. Az eredeti és bemuta
tásra alkalmas pályázatokat háromnapos kiállításon tekinthetik meg az 
érdeklődők.

A pályázatok beérkezési, illetve leadási helye a verseny titkársága: 
MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG, 1117 Budapest, XI. Október hu
szonharmadika u. 16. I. emelet 182. (telefon: 186-9615, fax: 185-2181). 
További információkat a verseny titkárától, Antos Lászlótól lehet kérni.

A Verseny támogatói: Művelődési és Közoktatási Minisztérium, Ipari 
és Kereskedelmi Minisztérium, Magyar Tudományos Akadémia, Orszá
gos Műszaki Fejlesztési Bizottság, Coivinbank Rt., Covent Ipari Kocká
zati Tőke Befektető Rt,, Magyar Olaj- és Gázipari Rt. Alapítvány a Mű
szaki Haladásért, Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, Értelmiségi 
Szakszeivezeti Tömörülés, Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, 
Medicor Holding Rt., SBG&K Nemzetközi Szabadalmi Iroda, SZÁMALK 
Rt., Magyar Nemzet.

Fő támogató: Ipar Műszaki Fejlesztéséért Alapítvány.

Megemlékező beszédet mondanak: Kosáry Domokos, az MTA elnö
ke, Jáki Szaniszló OSB, Kiss Dezső, az ELFT elnöke, Krómer István, a 
MEE elnöke. Bemutatót tart: Jeszenszky Sándor, a Jedlik Ányos Társa
ság célkitűzéseit ismerteti: Király Árpád, a JÁT főtitkára,

A Társulat tagjait ezúton értesítik és hívják meg az emlékülésre
a szervezők.

Mit kapott a 20. század Röntgentől?
1995- december 14.

Az ELFT Diffrakciós és a Szinkrotron-Neutron Szakcsoportok, vala
mint az MTA Fizikai Tudományok Osztálya közös rendezésében emlék
ülés lesz 1995. december 14-én 9 órától az Magyar Tudományos Akadé
mián a röntgensugárzás felfedezésének 100. évfordulója alkalmából.

Elnökök: Kroó Norbertéi Kálmán Alajos 
Szabadvári Ferenc (Orsz. Műsz. M.): Röntgen és kora 
Makó Ernő (SOTE): Röntgensugárzás az oivosi diagnosztikában, az 

árnyékfelvételtől a CT-ig
Urbach Zsuzsa (Szépm. M.): Műtárgyak vallatása röntgensugárzással 
Kálmán Alajos (MTA KKI): A kősótól a vírusokig, a röntgenkrisztallo- 

gráfia fejlődése
Ungár Tamás (ELTE Ált. Fiz. Tsz.): Mit mondanak a röntgensugarak 

mindennapi életünk anyagairól?
Faigei Gyula (KFKI SzFKI): Az anyagszerkezet megismerésének határai ma 
Papp Tibor (MTA ATOMKI): Atomi állapotok röntgenspektroszkópiája 
Patkós László (MTA Csili. Kút.): Röntgencsillagászat, túl a látható Uni

verzumon
Horváth Zoltán (KFKI SzFKI): Röntgen-e a röntgenlézer?

Sváb Erzsébet 
szakcsoport titkár
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Fi 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

XLV. évfolyam 12. szám 1995. december

ÓRA ET LABORA
Jedlik Ányos halálának 100. évfordulójára

Várszegi Asztrik 
pannonhalmi főapát

100 éve halt meg Jedlik Ányos bencés szerzetestanár, a 
magyar fizikusok egyik legkiválóbbja és példaképe. Az 
utókor ennyi idő távlatából sem feledkezett meg a tudo
mány csendes és alázatos művelőjéről.

Emlékezzünk rá, hogy ma is tanítson minket, ahogy 
egykor azt katedráján tette. Tanítson emberségével, tudá
sával, azzal és arról, ahogy és amiért azt tette. Eredmé
nyei a mindennapok értékeivé váltak, beépültek a gya
korlatba és az oktatásba, a dolgok rendjébe illeszkedve 
természetesek.

Amikor halálára emlékezünk, akkor az emberre, a 
hívő keresztény tudósra is, életművére is emlékezünk. 
Faggatjuk az embert, hogy választ adjon a ma kereső és 
élete értelmét is kutató nemzedéknek.

Sajátos életpályát járt be. A felvidéki szegény, rendkí
vül szorgalmas és tehetséges gyermek végigjárja iskoláit, 
bencés tanárai segítségével egyre előbbre jut a tudásban. 
Élete egy pontján, felnőtté válása határán mérlegeli az 
Istentől jövő meghívás távlatát és egyéni vágyait. Józan 
döntéssel a Bencés Rend nyújtotta lehetőségek között 
találja meg saját helyét, egyéni felemelkedését, azt a moz
gásteret, ahol talentumait kamatoztathatja. Törekvései
ben, az előtte feltáruló távlatok láttán sem veszíti el 
egészséges önmagát: megmarad egyszerű, szívós és szor
galmas munkásnak, a tudomány munkásának, megmarad 
derűs embernek, közösségében testvérnek. A bencés 
eszményt, az óra et Jabora pólusait egyesíti magában. 
Emberi tartásában feltűnést kerülő csendes munkás. Lel
kisége többek között abban áll, hogy magas mércét állít 
emberségben és tudásban egyaránt, igényes és követke
zetes. Ezeket az elvárásokat mindenekelőtt önmaga telje
síti és így követelheti azokat másoktól is. A lélek és szel
lem aszketikus munkásaként, számos eredményt is fel
mutatva találja meg életében az önfegyelem, a Regula 
kívánta önkorlátozás felszabadító, alkotó, tehetséget 
szorgalommal kibontakoztató esélyét, mely egyúttal az

D* JEDLIK ÁNYOS.
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öröm és szabadság tapasztalata is volt számára. Ez teszi 
életét éretté, bölccsé, az élet és a tudományok tudójává 
és ismerőjévé, ez teszi őt teljes, egész emberré.

Az arra szakavatottak méltatják a tudós pályáját, ér
tékelik eredményeit és így emlékeznek meg róla. Mi 
emberségét faggattuk, hogy teljességre tanítson minket, 
mert el-elakadunk a töredékességben, a rész-szerint va
ló látásban.

VÁRSZEGI ASZTRIK: ORA ET LABORA 401



A TUDOMÁNYOK SZUKSEGESSEGEROL
Jedlik Ányos dékáni beszéde 1846/7. tanévkezdéskor

Ha vannak körülmények, melyek az embert valamelly 
ünnepély dicsőítésére szónokul fellépni gátolhatnák, azok 
reám nézve mind összesereglettek. Mert akár e mai ünne
pélyünk jelentékes czélzatát, akár a’ tisztelt gyülekezet tu
dományi pályán otthonosságát tekintsem, vagy a’ tartandó 
beszéd tárgyáról gondolkodjam, el nem titkolhatom ma
gam előtt, hogy ez ünnepély díszének, halgatóim méltósá
gának, és várakozásának csak egy jeles szónoki tehetség 
leendne képes illően megfelelni. Keveset, oh igen keveset 
várhattok tehát tisztelt halgatóim tőlem, kinek minden 
szónoki tehetsége nem egyéb, mint igen középszerei ter
mészeti adomány, melyet mesterséggé kiképeztetnem ek
koráig sem időt, sem alkalmat nyerni nem valék szeren
csés. Hogy azonban a’ bevallott szónoki gyengeségem da
czára is e díszes szónoki székre fellépni bátorkodám, azt 
személlem, tisztelt halgatóim, nem valamely mutogatási 
viszketegnek sem dicskereseti vágynak, hanem inkább hi
vatalommal járó kötelességnek szívesek lesztek tulajdoní
tani; mert ha dicsítettségi vágyból szóllanék hozzátok, ak
kor egy igen rendkívüli, és száraznak tetsző anyagot (the- 
ma) választanék beszédem tárgyául, hogy minden a’ mit 
arról helyesen mondanék mesterséget tanúsítana, ’s ellen
ben a’ mi tetszésteket meg nem nyerné a’ tárgy mostoha- 
ságának tulajdonítatnék. -  Most azonban gyengeségem 
öntudata által késztetve oly tárgyat választék beszédem
nek, melly közületek mindenki előtt ismeretes, és e’ szó
noki székről, nem kétlem, már többször hathatós szónok
latokkal vitattatott, t. i. szóllandok a’ tudományoknak 
mind szellemi, mind anyagi jóllétünkrei szükségelletéről, 
és pedig azon oknál fogva, miszerint reméllem, hogy tisz
telt halgatóim előtt, kik részint a’ legkitűnőbb fokban tu
dományosak, részint azokká lenni törekvők, nem leend 
kellemetlen oly tárgy említése, és dicsérete, mellynek di- 
csőitésére ők magok is önként ’s mindenkor hajlandók. 
De főképen azért, mivel e mai összejövetelünkhez, melly 
nem egyéb, mint a’ jövő iskolaévi tudományos foglalkozá
sunk ünnepélyes megnyitása, az említett tárgyat leginkább 
illőnek találtam. Míg erről, mint állásunkhoz legméltóbb 
tárgyról szóllandok szíveskedjetek kevéssé türelemmel 
párosult engedékenységgel irántam viseltetni.

Tudva van előttünk, hogy az ember testből és lélekből 
áll, mind ennek, mind annak meg vannak szükségletei, 
igényei, mellyek kielégítésére mindenki egyéniségéhez 
képest kisebb nagyobb eréllyel törekszik, hogy ez által 
magának jóllétet szerezzen. Ezt azonban az ember termé
szeti állapotban magára hagyatva soha el nem érhetné; 
mert abban mindegyik a’ másikát és körülötte létező tár
gyakat csak ön czéljainak és szükségeinek eszközéül te
kintené, és Így az emberek előbb, mintsem testi szüksé
geiket csak valamennyire is kielégíthetnek, a’ szükségkép

Jedlik kézírásában nehéz eldönteni, melyik magánhangzó rövid, melyik 
hosszú. Néha el is marad a jelölés, ami kézírásban előfordul. Ezért az 
ékezetes betűket -  ahol a kézírásban nem eldönthető -  a mai helyesírás 
szerint közöljük. (Mayer Farkas)

keletkező viszálkodásokban egymást ki is irtanák a’ nél
kül, hogy különben is későbben ébredező lelki erejük 
kifejlődésében valamelly észrevehető előmenetelt tenni 
lennének képesek. -  Az ember természetébe ojtott jóllét 
utáni vágy vala tehát azon hatalmas ösztön, melly a’ ter
mészet vad fiát ellenálhatatlanul társaságba készteté, hogy 
így egymás szilajkodása, ragadozása, és kegyetlenkedése 
ellen egymást védve és védetve az óhajtott jólléti állapotot 
lehetőségig megközelíthesse. -  Az első társulatoknak czél- 
ja természetesen csak a’ megtámadások elleni biztosítás és 
testi szükségletek kielégítése lehetett, de annak elérésinél 
szükségképen fejlődtek a’ szellemi és erkölcsi erők, vala
mint az ezeket követő igények is, mellyek méltányoltatá- 
sukat nem különben mint az anyagiak, sőtt némellykor 
még hathatósabban is követelik. Ennélfogva a’ társulatok 
főnökeinek (mert ezek nélkül társulat nem is képzelhető) 
első feladata lön: az általuk kormányzandó egységnek 
mind anyagi, mind szellemi tulajdonait, tehetségeit és igé
nyeit ismerni, miként azoknak kellő foglalkozási tért szab
ván vagy engedvén, és őket czélszerűen vezetvén, eme
zek lehetőségig kielégítessenek. -  Az emberi társulatok
nak ezen egyszerű és rövid vázaltából már következtethet
ni, miként bár melly nemű czél elérésére alakult község
nek főnökeiben elkerülhetetlenül megkivántató kellék: 
alattvalói testi és szellemi erejüknek hajlandóságuknak 
igényeiknek, valamint az ezekre vonatkozó eszközöknek 
is minél alaposabb ismerete; mert csak az által lesznek 
képesek az egyesület működését akkép kormányozni, 
hogy az, a’ végczélul kitűzött ’s mindenkitől óhajtott jóllét 
az egyesület önerejével eszközöltessék. De hogyan fog 
valamely egyesület főnöke, vagy bár melly nevezetű kor
mányzója az alája rendeltek szellemi és anyagi tulajdonai
val, tehetségeivel, és igényeivel megismerkedni? talán ön 
és embertársainak sejtelmeire, kívánságira, működésére 
fordított szorgos figyelem által? Igaz ezen, és csak ezen 
úton juthatunk az emberi természet titok teljes ismereté
hez; de sokkal nagyobb kiterjedésű tömkeleg az ember
nek természete, sokkal rövidebb az emberi élet, ’s végtele
nül gyengébb az emberi tehetség, hogy sem egyes ember, 
különben is sok akadályoktól gátoltatva annak minden 
tekervényeit eltévesztés nélkül kikutathatná. Ennek okáéit 
minden lelkes kormányzó sóvár szemekkel fordul az em
beri természetről előtte élt nemzedékek figyelme és ta
pasztalása által szerzett ismeretek kincséhez, hogy mit 
tulajdon erejének minden megfeszítésével sem volna 
képes meg szerezni, abból pótolhassa. Úgy, de az emberi 
természetnek ismerete a’ bölcsészettan foglalatját teszi; 
következőleg a’ bölcseszettan az imént mondottaknál 
fogva bár mellynemű társulatok vagy egyesületek főnö
keinek nem csak hasznos hanem szükséges is; szükséges 
tehát néktek is egyetemi polgárok, kik a’ költséggel és 
fáradsággal, szüléitek és rokonaitok eránti szeretettel, és 
otthoni kényelem nélkülözésével együtt járó iskolai pá
lyátok folytatására összejöttetek; meit miként mondhatná 
valaki megbántás nélkül csak egyről is közületek, hogy az
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idővel tehetségeihez mért kormányzói, főnöki, vagy bár 
melly nevű elöljárói és igazgatói hivatalban nem részesü- 
lend; de ha nem részesiilendne is, akkor sem fölösleges 
sőtt szükséges a’ bölcsészet; mivelhogy ennek világánál 
(ha egyébb hasznait nem is említjük), a’ köztársaság czél- 
ját általlátván, őszintén hajlandóvá lesz elöljárói rendele
téinek engedelmeskedni, ’s nem szolgai félelemből, 
hanem ön meggyőzéséből igyekezend mindent megtenni, 
mi a’ közjólétet előmozdíthatja, mert ezt tevén tulajdon 
jóllétét is biztosítja, sőtt magát gyakran épen az engedel
messég által teszi méltóvá a’ főnöki hivatalra, valamint ezt 
Cicero is bizonyítja mondván: qui modeste párét, videtur, 
qui aliquando imperet, dignus esse.' Libr. 3- de Leg.

Ámbár elkerülhetetlenül szükséges a’ közjóllét eszköz
lésére mind a’ kormányzók, mind a’ kormányzottak ré
széről az emberi természet ismerete, azonban az magá
nyosan még nem elegendő. Mert az ember szellemi te
hetségeinél fogva e rövid földi élet folytán a’ legfőbb 
anyagi jólléttel sem elégszik meg, vágyait nem hagyja tér 
és idő határai közé szorítani, hanem óhajtja, és részint ön 
magának részint a’ körülötte mutatkozó, az ok és okozat 
törvényei szerint egymást folytonosan felváltó tünemé
nyeknek mélyebb szemléléséből gyanítja, sőt következte
ti, hogy lényének nemesebb része a’ lélek e földi élet 
után is fennmarad, és tehetségeit, melyek itt többnyire 
csak azért látszanak mutatkozni, miszerint további kifej
lődésük előttünk annál kivánatosb legyen, síron túl is 
gyakorolandja, és tökélyesítendi, és erkölcsi érdemeihez 
aranyozott jobblétben részesülend, mellyet e földön tö- 
kélyetes megelégedésig soha el nem érhet. -  E követke
zés tétetett már a’ pogány bölcsek által is, de bizonyos
ságra emeltetését csak az isteni kinyilatkozás szent vilá
gosságának köszönhetjük. A’ kinyilatkozási igazságok
nak, és velők elválhatlan kapcsolatban álló erkölcsi tör
vényeknek összfoglalatja teszi a’ hittant (Doctrina Reli- 
gionis, Theologia), mellynek szükséges létét nem csak a’ 
sírontúl remélendő boldogság elnyerhetésére, de még a’ 
földi jóllét megerősítésére is senki sem tagadhatja. Mert 
ennek csalhatatlan tekintélye a’ földi jóllétünk éldeletét 
ízeletesebbé, elő forduló sanyarokat viselhetőbbekké 
teszi, az egész köztársaság kormányzását hathatósan elő
segíti, és jóllétét még olly körülményekben is biztosítja, 
mellyekben annak fenntartására minden emberi erőkö- 
dés és tekintély elégtelenek volnának.

Minthogy az emberi ész tudvágya kielégíthetlen, az 
nem csak jelenkorban történt dolgokra irányozza figyel
mét, hanem a’ múltakra is kiterjeszti. Azoknak emléke az 
ősi időkben kétség nélkül szájról szájra eibeszéllések 
által egyik nemzedékről a’ másikra szállt; később az írás 
feltaláltával nem hiányzottak, kik egyesek vagy egész 
köztársaságok nevezetesebb tetteit följegyezvén, azokat 
az utó korral közölték. Az így öröklött történetek rend
szeres egybefoglalása teszi általában a’ történettant, 
mellynek olvasása, tanulása és ismerete valamint gyö
nyört gerjesztő, úgy mindenkinek a’ köztársaság legfőbb 
kormányzójától kezdve a’ legalsóbb fokon álló egyénig 
hasznos és jóllétet előmozdító tudomány. Az ebben bu-

' Az bizonyul méltónak az uralkodásban, aki fegyelmezett az engedel
meskedésben.

várkodó úgy szólván nem csak jelenkorban, hanem a’ 
régen múlt időkben is él, mert az akkori körülményekkel, 
nevezetesebb személyek jellemeivel ’s tetteivel, tetteik
nek dicsérendő vagy kárhoztandó indokaival és eredmé
nyeivel megismerkedvén rövid úton nagyobb tapasztalást 
szerez magának, mint kevés évekre terjedő élete, és szű- 
kebb korlátok közé szorított foglalkozásához képest sze- 
rezhetendne. Az előállított tettek részhajlatlan megvizsgá
lásával elméjét és ítélő tehetségét élesítvén, magának 
gyakorlati szabályokat készít, mellyeket foglalkozása 
közepett előfordulható esetekben bizton követhetend; és 
emlékezetébe mélyen benyomja az oktalan ’s káros ered
ményű tetteket, hogy azokat részéről annál bizonyosban 
kikerülhesse; és így jóllétét biztosítja, mert: felix quem 
faciunt aliena pericula cautum.2

Minden czélszerűen alakult köztársaságban a’ tagok 
természeti szabadságuknak egy részéről lemondván né- 
melly kötelességekre elhatározzák magokat, miként sza
badságuk másik részét annál inkább biztosíthassák; en
nélfogva bírnak jogokkal, ’s tartoznak némelly szolgála
tokkal. Azon felül megszokott történni, hogy a’ tagok 
közül némellyek a’ közjóllét elő mozdításában kiszabott 
tartozásaik fölött magokat kitüntetvén nevezetes érdeme
ket szereznek; mások ellenben a’ köztársaság, vagy ennek 
egyes tagjai jóllétét vagy gonoszságból, vagy önhaszon 
keresési ösztönből felforgatni törekszenek. Az előbbiek 
érdemeit némelly kedvezményekkel ’s kiváltságokkal szo
kás jutalmazni, emezeket vétségükhöz mért büntetéssel 
fenyíteni szükséges. A’ jogok, kötelezvények, és bünteté
sek bizonyos meghatározott szavakkali kitétele törvény
nek mondatik. Mivel pedig minden törvény vagy az egész 
köztársaság, vagy annak egyes tagjai, avagy a’ kormányzó 
személy vagy testület jogán alapszik, a’ törvények rend
szeresített foglalatja teszi a’ Jogtant. Ennek ismerete min
den egyes tagnak igen hasznos, mert a’ nélkül közéletben 
számtalan bajokba keveredhetik; a’ társaság kormányzásá
ba akár bírói, akár jogvédői hivataloskodással befolyan- 
dóknak pedig elkerülhetetlenül szükséges; minthogy 
ennek használata a’ köztársaság kebelében keletkező el
lenségek ellen épen úgy védi a’ jóllétet, valamint a’ fegy
veres erő azt a’ külellenség támadásaitól biztosítja.

De legyünk bár mennyire is a külső és belső ellensé
gektől biztosítva, hátra vagyon még egy hatalmas ellen
ség, melly a’ legnagyobb gondal szerzett és őrizgetett 
jóllétünket váratlanul megsemmisítheti; ez nem egyéb 
mint a’ testünk töredékenységéből származni szokott 
gyengélkedés és betegeskedés; ez által gyakran egéssé- 
günk, a’ földi jóllétünk nélkülözhetetlen alapja, támadta- 
tik meg, ’s fájdalom sokszor egészen fel is forgattatik. 
Óvakodik ezen házi ellenségtől mindenki teljes erejéből, 
’s még is hányszor ’s melly gyászos következményekkel 
lepetik meg általa. Nem egyszer a’ reánkbízott hivatalba- 
ni buzgólkodás, máskor a’ közjóérti elszántság; némelly- 
kor egy csekély, figyelemre sem méltatott körülmény ad 
alkalmat e lappangva leselkedő ellenségnek egésségünk 
megrontására; de többnyire mi magunk testi alkotmá
nyunknak, erre káros befolyással ható eledeleknek és

2 Boldog és szerencsés az, akit a másokat ért veszedelmek óvatossá 
tesznek.
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életmódnak nem ismeréséből, tehát tudatlanságból nyit
juk meg előtte e főkincsünket különben biztosítható zá
rokat. Melly jó tétemény, mill lélek derítő vigasztalás, ha 
e dúló ellenségtől megtámadva ügyes és biztos szabadí- 
tókra, egy szóval orvosokra találunk. -  Azért hő szívvel 
üdvözölnek benneteket egyetemi polgárok, kik a’ fára- 
dalmas orvosi pályára szántátok el magatokat. Vegyétek 
szivetekre hivatástok fontosságát, ’s mitse mulasszatok el, 
miként a’ bennetek helyzendő sóvár várakozásoknak a’ 
közjóllét tetemes előmozdításával megfelelhessetek. Buz
dítsátok fontos pályátokon netalán lankadozó ereiteket 
azon édes örömmel, mellyet éldelni, ’s mások által is él- 
deltetni fogtok, valahányszor egy életet, mellyet minden
ható természet alkotóján kívül senki sem adhat, megmen
teni lesztek szerencsések. De el ne felejtkezzetek azon 
lesújtó és nyugtalanító aggolomról is, melly dúlná keblei
teket, ha a’ kárhoztandó tudatlanságból vagy ügyetlen
ségből következett gyászos esetekben csak a’ sírhantok 
némaságában kellene keresnitek némű vigasztalást; mert 
azt önkebleitekben, vádoló szavát szüntelen hangoztató 
öntudat feltalálhatni nem fogná engedni.

A’ jóllét, mellynek elérése minden törekedésünk czélja, 
józan és czélszerű munkálkodást föltételez, mert mint ré
giek mondák: DU omnia laboribus vendunt? A’ józan és 
czélszerű munkálkodás tehát nem egyéb mint a’ jóllét meg 
szerzésére szolgáló eszköz, ’s pedig annál nagyobb mér
tékben, minél nagyobb sikerrel koronáztatik, ’s minél tá
gasabb tér nyílik általa a’ szellemi tehetségünk kifejtésére, 
és ez által gerjesztett megelégedés éldeletére. -  Azonban 
naponként előforduló szomorú tapasztalásokból kénytele
nek vagyunk meg vallani, mennyit fáradozunk, mennyit 
költünk sokszor, némelly anyagi szükségeink megszünte
tése végett tett munkálkodásainkban a’ nélkül, hogy czélt 
érnénk vagy azt csak meg is közelíthetnők. -  Ugyan mi
ben rejlik ílly hasztalan munkálkodásoknak oka? bizony- 
nyára nem másban, mint hogy az nem vala józan, nem va- 
la czélszerű; mert czélszerűtlen munkálkodni nem egyéb, 
mint vizet rostával merni. Úgy de miként biztosíthatjuk 
magunkat teendő munkálkodásunk czélszerűségéről? nem 
másként, mint azon anyagoknak, mellyeket hasznunkra 
fordítani ügyekszünk természetéveli megismerkedéssel, 
mert csak ez által tudhatjuk mit várhatunk tőlük, mire al
kalmazhatók, miképpen kezelendők, hogy reményünk ’s 
várakozásunk füstbe ne menjen. De az anyagok természe
tét a’ természettan ismerteti meg; látnivaló tehát, hogy a’ 
jóllét eszközlésére a’ természettan is szükséges. Ez beve
zet minket a’ roppant természet számnélküli testeiből ala
kult pompás társaságba, ’s mindegyiknek tulajdonait ve
lünk megismertetvén a’ közöttük töltendő földi életünket 
kimondhatlanul kellemesíti. Élőnkbe terjeszti a’ természeti 
tüneményeknek álmélkodásra ragadó, ’s mint Plato mon- 
dá soha meg nem bánható gyönyört gerjesztő szépségét. 
Tudtunkra adja a természet testeinek számithatlan sokasá
gát kimeríthetetlen változékonyságát, csodálatos nagysá
gát, ’s még csodálatosabb egymásra működését, és ennek 
legegyszerűbb okát, melly által minden parány folytono
san akkép gyakorolja hatását, hogy az egészben soha a’ 
legkisebb rendetlenség sem történhetik. Szóval a’ termé-

5 Az istenek mindent küzdelmek árán osztanak.

szertan egy ollya képet tart élőnkbe, mellynek minden 
pontjában a’ Mindenhatóság, végtelen bölcsesség, és jóság 
nyomdokaira bukkanunk, és így közvetve az ok és okozat 
elvnél fogva meggyőződünk, ha máshonnan nem tudnánk 
is, hogy létezik, sőt létezni kell egy ténynek, melly a’ rop
pant természetet alkotta, azt folytonosan fentartja, és általa 
isteni tulajdonítmányait dicsőíti; mert isteni méltóságának 
billyegét a’ legkisebb por szemre is rányomva találjuk. -  
Ennélfogva nem csudálkozhatni eleget azok gondolkozási 
módján, kik magokat a’ természet titkaiba kortársaiknál 
sokkal mélyebben beavatottabbaknak vélvén azt meré
szelnek következtetni, hogy nincs Isten, ’s minden, még 
az ész tehetségei is csak az anyag kifejlődésének eredmé
nye, mintha bizony, hogy többet ne mondjak, az anyagi 
erők lehetnének önlétezésüknek okai, ’s mintha lehetne 
az okozatban több, mint az okban találtatik. Illy szellemű 
hősökre méltán alkalmazhatni Szent Dávidnak ezen sza
vait: Dixit insipiens in corde suo non est Deus. Corrupti 
sunt abominabilesfacti sunt in studiis suis? Ps. 13. Ki ná- 
luknál a természet magasztosságát jobban felfogván őket 
megszigyeníti midőn e szavakra fakad: Coeli enarrantgló
riám Dei, et opera manuum eins annunciat firmamen- 
tum? Ps. 18. Valamint Cicero pogány bölcs tétere is: Natu
ra contemplatio est ad Dei admirationem proxima et 
apertissima via6 De engedjétek meg tisztelt halgatóim, 
hogy midőn a’ természettan jóllétünkrei szükséges és 
hasznos tétét igyekeznék meg mutatni, annak magasztos 
tárgya figyelmemet egy kevéssé más útra téríté. -  Említém 
fellebb miként a’ természettan az anyagok természetét ve
lünk megismertetvén bennünket józan és czélszerű mun
kálkodásra képesít, és ez már magában is igen nagy nye
reség, de még nagyobb az, melly a’ természettan útmuta
tása után felfödözött és alkalmazott erőkből árad az embe
ri nemzetre. Ugyan is a’ természettan mindinkább élén- 
kebb lánggal lobogó fáklájának világa a’ bennünket kör
nyező és szolgálatunkra kínálkozó anyagokban roppant 
nagyságú és mennyiségű erők raktárát fedezi föl, mellyek- 
nek czélszerű használata bennünket idővel mind azon 
durva munkáktól fel menthet, mellyek az embernek csak 
állati erejét foglalatoskodtatják. így a’ folyó víz és szél a’ 
hajók hajtására már a legrégiebb idők óta használtatik; fo
lyóvíz ereje Krisztus születése után 3Ä századtól, szél ere
je pedig 11Ä századtól fogva a’ malmok hajtására alkal
maztatni szokott emberi és egyéb állati erőket közönsége
sen pótolja. A’ leeső testek ütő ereje majd karók és czölö- 
pök leverésére, majd az úgy nevezett zuzómalmokban, 
kövek, növényi magok, fahéjak és egyéb testek törésére 
emberi erő kíméléséül fordíttatik. Használtatnak az anyagi 
erők nagyobb ellenállások legyőzésére, és nehezebb tes
tek emelésére vagy hagyítására is, midőn ezen czélok esz
közlése emberi vagy állati erők által csak nem lehetetlen 
volna; így használtatik a lőpor ereje fatuskók, sziklák, fa
lak széthányatására, ólom vagy vas golyók nagy sebesség-

" Azt mondja a szívében az oktalan, hogy nincs Isten. Törekvéseikben 
romlottá és utálatossá váltak ők. (13. zsoltár)

5 Az egek hirdetik Isten dicsőségét és kezének művéről vall a menny
bolt. (18. zsoltár)

6 A természet szemlélése nyújtja Isten megcsodálásához a legközeleb
bi és legtágasabb utat.
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geli ellöketésére, és ezen kitűnő hatása a’ lőpor természet- 
tannak olly fontos nyomatékú szüleménye, miként a’ köz
bátorságnak fő védeszközéül tekintethetik. De nem ki
sebb fontosságú, ámbár más tekintetben a’ vízből meleg 
által nemzett gőznek rugékonysága. Ennek roppant ereje 
leginkább 16 es 17Ä századok folytában Worcester és Pa
pin kísérletei által igen szembe tűnt, és indokul szolgált, 
miszerint Savary Neivkomen, Watt Voulton Perier ’s má
sok folytonosan tökélyetesítettebb gőzerőmüvek előállítá
sában olly háladatos sikerrel foglalkoznának, hogy azok 
18a  század utolsó felében már sok angol, szabadstatusi és 
frankhoni gyárakban a’ költséges emberi és állati erő he
lyett legkitűnőbb haszonnál használtathattak, jelen száza
dunkban pedig Perrier Fitscb, Voulton és Dauson által 
már előbb tétetett próbálgatások után a’ hajók és kocsik 
hajtására is minden várakozást az álmélkodásig felülmúló 
eredménnyel alkalmaztathattak. Jelenkorunkban magának 
Angolhonnak gőzerőművei legalább 3 millió ló, avagy 21 
millió ember erejét aránylag kevés költséggel pótolják. Mi
dőn régiebb időkben minden hatalmasb köztársaság csak 
a’ gyengébbeknek rabigára kárhoztatásában kereste dicső
ségét, ’s csak azoknak véres verítékével vélt magának jól
létet eszközölhetni, jelenkoninknak jutott a’ valódi és em
beri méltósághoz illő dicsőség, mellyet a’ rabszolgaság el- 
törülésében, és az anyagi erők hatalma alá kényszerítésé
ben keres és feltalál. Jelenkorunknak jutott azon páratlan 
szerencse, mellyben részesül, és részesét, midőn a gőzerő 
használatával a’ nemesebb czélokra rendelt emberiséget a’ 
durva, ’s csak az oktalan állatokhoz illő erőködésektől fel
menteni törekszik, és így őt a’ szellemi kifejlődésében csu
pán anyagi munkálkodással nem gátolván, a’ szellemi jól
létet is elősegíti. -  De mondják némellyek: nem érdemes 
az erőműveket annyira dicsőíteni, mert általuk sok mun
kás kenyerétől megfosztatik. Ezen ellenvetés igen egyol
dalú, mivel a’ gőzerőmüvek által okozott változásnak csak 
annyék részét, t. i. gyári munkásoknak kenyere vesztését 
említi a’ nélkül tekintené azon különféle kenyér kereseti 
módszereket, mellyek csak a’ gőzerőművek használatával 
támadtak; azon felül tekintetbe nem veszi, hogy azon ide
iglenes zavarodást, mellybe némelly kézmunkából élő 
családok a’ gőzerőművek behozatalával sodortatni végte
lenül fölül múlja az egészre kiterjedő haszon. E szerint vé
tek lett volna hazánkban is az utasokra isten ostora gya
nánt nehezülő fuvarosoknak keresetét a’ gőzhajók és vas
pályák behozatalával részint csökkenteni, részint elzárni. 
Vétek lett volna az éktelen alakú, ’s fokozatokat képző fo- 
dorintásokkal ellátott vendéghajakat divatból kimenni 
hagyni, mert az által igen sok fodrásznak kenyérkereseti 
módja vagy megcsökkent, vagy egészen megszűnt. Bár 
mutatna a’ természettan nemtője egy módot, hogy még a’ 
gazdálkodva zsarnokoskodó bérkocsisok, és néhány dur
vább foglalkozású embereink kedvrontó szolgálatjától is 
szép móddal megszabadulhatnánk; nem azért hogy ők 
életkeresetüket veszejtsék, hanem hogy magokat más sze- 
lidebb foglalkozásra adni kényszeritetvén a’ többi polgár
társaikra kellemetlenül hatni meg szűnnének.

Midőn a’ természetbúvár magányában az anyagok ve
gyészeti erejét, ezeknek működési módját és eredményét 
fürkézi, többnyire maga sem gyanítja azon kiszámíthatat
lan hasznokat, mellyeket a’ közjólétre eszközöl. így Le-

fevre és Lemmery azon egyszerű késérletük, mellyben sa- 
lítrommal kevert ként egy üveg harang alatt meg égettek, 
alkalmul szolgált a’ kénsav roppant térfogatú ólomkam- 
rákbani készítésére. Ez ismét eszközül szolgált a’ halvány 
(chlorum) jutányos előállítására, melly jelenleg a’ papír és 
különféle kelmék fehérétésében, a’ rohadó testek és né
melly betegségek által eredett ragályok megsemmisítésé
ben nagy szerepet játszik; bizonyos anyagokkal egyesülve 
pedig a’ gyufácskáknak feltalálását eszközlé. Kénsav segít
ségével konyhasóból készítetik nagyobbrészint az igen ki
terjedt használatú szikeg (soda), ’s nem különben kénsav 
a legolcsóbb szer, melly által az újobb felfödözés szerint a’ 
hutában nyert ezüstből a’ benne létező arany tetemes nye
reséggel elválasztathatik. Az ezüstnek vagy higanynak 
élennyel, szénennyel, és légennyeli egyesülete adja az 
úgynevezett durranó sót, melly, Hogard által feltaláltatván 
eleinte csak a’ vadász puskák elsütésére használtatott, leg- 
ujjonnan pedig a’ katonaság lőfegyvereire is alkalmaztatik. 
Midőn a’ vegyész tudvágyától izgatotván az életműves ere
detű testekből száraz lepárolgás által kifejlődött terménye
ket vizsgálá, egy gyúlékony és kellemesen világító légne
mű anyagra talált, melly mostanság immár a’ természettani 
múzeumok, és vegyészeti konyhák szűk köréből a’ köz- 
használatú termek, színházak, sőtt utczák pompás kivilágí
tására szolgál. Vegytani kutatásoknak köszönhetni, hogy 
képesek vagyunk az érczeket egymástól elválasztani, és 
különféle czélokra alkalmasakká tenni, üveget mind köz- 
használatra, mind látcsövekre alkalmatosát készíteni, por- 
czellánt gyártani, és a’ leg gyönyörködtetőbb színű festé
keket elő állítani. Vegytan világánál répából czukrot ki
húzni, burgonyában és búzában létező keményítőt czu- 
korrá mézgává változtatni tanultuk. Csak a’ vegytannak le
het tulajdonítani, hogy a’ kellemetlen használatú faggyú
ból az úgy nevezett Stearin gyertyák készíthetők, mellyek 
egyébb tulajdonikra nézve a’ viasz gyertyáknak mitsem 
engednek, külcsínra nézve pedig azokat jóval felül múl
ják. Vegytan az, melly a’ bőrök kikészítésében, festészet
ben, és más százféle kézműteni mesterségekben alapul 
szolgál. Ez azon tudomány, melly jelenleg figyelmét leg
inkább az eddig még fejletlen állapotban tengő földmű
vészet czélszerűbb kezellésének eszközlésére irányozza; 
adja a’ Mindenható, hogy ezen az emberi nemzet szük
ségleteit leg inkább pótló kútfő, az eránta mutatott rész
vételt dús eredménnyel koronázza. -  De ki győzné, nem 
is czélom, mind azon hasznokat, és kényelmeket elő
számlálni, mellyek a’ természettan és vegytan a’ velők 
foglalkozók fáradságait jutalmazzák? Már ezekből is kitet
szik miként földi jóllétünk eszközlésére mind a’ kettő el
kerülhetetlenül szükséges. Innét magyarázható az, hogy 
mindig azon ország áll az anyagi jóllét magasabb fokán, 
mellynek kebelében ezen tudományokkal többen ’s lelke
sebben foglalkoznak, ’s mellynek kormánya a’ természet- 
tan, vegytan és belőtök származó kézműtan gyámolítására 
nagyobb figyelmet fordít, tetemesb áldozatokat tesz.

Ha valaki a’ természettan és kézműtan terén csupán 
népszerűleg működik, mind maga, mind a’ közjóllét elő
mozdítására sok szépet és hasznost állíthat elő, fedezhet 
fel ugyan, de egyszerismind tapasztalni kénytelen, hogy 
ok és okozat, a’ használandó erő és kitűzött czél közötti 
viszonyt által nem láthatja, a’ testek nagyságát, erejét, mű
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ködésük módját és eredményét, és bárminemű tulajdonsá
git bizonyos mértékre könnyen nem vonhatja, ha csak a’ 
széles értelemben vett mennyiségtanhoz nem folyamodik, 
egy szóval érzi annak szükségét. Ez teszi a’ természettan
nak és vele rokon kézműtanoknak úgyszólván a’ lelkét, 
népszem természettan maga az egészhez csak testet köl
csönöz, ’s csak a’ mennyiségtan hozzájárultával lép a’ va
lódi tudomány méltóságára, mellyel a’ vegytan is jogszerű- 
leg csak akkor büszkélkedhetik tellyes mértékben, ha to
vábbá kifejlődvén nem különben mint a csillagászattan, 
természettan, erőműtan, láttán, építészettan, tűzértan ke
belét a’ mennyiségtannak kitárandja. A’ mennyiségtan 
azon kalauz, melly a’ természetvizsgálót a’ testek ismert 
tulajdoniról más, sokszor nem is gyanított tulajdonok föl
fedezésére vezeti, és így az egyszerű fölfedezést sokszoro
san értékesíti. A természeti erők gyakorlati használata csak 
a’ mennyiségtan világánál lehet czélszerű, különben csak 
sötétbeni tapogatás, és kevesebb haszonnal jár. A’ meny- 
nyiségtan szigorú következményei szerint működő ember 
a’ Mindenható működési módját követi; mert a’ természet
ben mindenött a’ mennyiségtan alkalmazását találni.

Mit csekély tehetségemnél fogva egyes tudományokról 
megmutatni törekvém, azt a’ nemzetek története is bizo
nyítja; mert a’ mint a’ tudományok és művészetek eránti 
szeretet, azoknak művelése, és ezekkel együtt járó erköl- 
csiség Heber nemzettől az Egyiptomiakra és Phoeniciaiak- 
ra, ezektől a’ Görögökre, azután Rómaiakra, és tovább 
egyéb Európai nemzetekre átszivárgóit, úgy növekedett 
ezen nemzetek jólléte, és háború alkalmakor kitüntetett 
erőssége is; ellenben a’ tudományok elhanyagoltával, az 
erkölcsiség hanyatlásával a’ jóllét is alább száll; legdicsőbb 
nemzetek elaljasodnak, és műveltebb nemzetek parancsai
nak engedelmeskedni kényszerítetnek. Mind ezekről a’ je
lenkorszak vizsgálatából is könnyen meggyőződhetünk.

Meg voltak erről győződve minden időszaknak bölcsi, 
kik mitsem mulasztának, miszerint ismereteiket szaporít
sák és tökélyesítsék. -  Solomo\ mondatik, hogy halála 
előtt, midőn jelenlevő barátjait valamelly tárgyról irántai 
kéméletből lassú szóval vitatkozni hallaná, mint haldokló 
ereje engedte felemelkedvén őket kérte: beszélnének han
gosabban, miként haldokló állapotában is tanulhatna vala
mit, mi úgymond e világbóli kimúlását kellemesítendné. 
Mit tehete Solon ép korában a’ tudományokért, ha haldok
ló félben is irántuk illy buzgalommal viseltetett. Mások a’ 
tudományokhozi ragaszkodásukat emlékezetekre méltó 
kifejezésekkel örökétették. így Cicero mondja: Studia lit- 
terarum adolescentiam alant, senectutem oblatand, se
cun das res ornant, adversis perfugium ac solatium 
praebent, delectant domi, non impediunt foris, pernoc- 
tant nobiscum, peregrinantur et rustriantur1 * * * 5 * * -  Hasonló 
lelkesedéssel nyilatkozik Seneca mondván: Hoc suis no- 
rninem posse bene vivere, séd nec tolerabiliter, qui est sine 
sapientiae studio, qui habuerit omnia nihil habet ad vi
tám meliorem sine scientia accommodum, hae supre- 
mum vitae instrumentum est. Sapiens ad omnem incur-

1 A tudományokkal való foglalkozás az ifjúságot táplálja, az öregeket vi- 
dámítja, jósorunkat még szebbé teszi, balsorsunkban menekülést és vi
gasztalást nyújt, otthonunkban gyönyörködtet, a közügyekben támogat, 
velünk virraszt, vándorlásainkban elkísér, nehéz munkánkban megsegít.

sum invitus, et intentus est; non si paupertas, non si luc- 
tas, non si ignominia non si dolor impetum faciat, pedem 
refert, intentus contra illa ibit, et inter illa sapiens -  hHa
ris et piacidus est, etiam concussus cum Diisexpari vivit,8 
Epist. 1770. És Verulámi Baco: Totiusprudentiae compen
dium in litteris continetur, si Respublica regenda est, si 
praelia comittenda sunt, si castrametanda, si machinae 
erigendae, si renovandi aggeres, si propugnacula struen- 
da, si militiae cultus, si reverentiae legum, si finitorum 
provinciamm amicitiae sunt servandae, libri haec omnia 
erudiunt ad perfectum. -  In litteris prudens insenit unde 
sapientior fiat, ibi bellator regerit, unde animi virtute 
roboretur, inde Princeps accipit, quomodo populos sub 
aequalitate componat, nec aliqua in mundo potest esse 
fortuna quam litterarum non augent gloriosa notitia?

Nincs egyéb hatalom tehát e földön, mint a’ tudomá
nyok varázsereje, melly mind egyeseknek, mind köztár
saságoknak annyira óhajtott jóllétét eszközölhetné és 
biztosíthatná. Azért boldogok ti egyetemi polgárok! ha
zánk reményei! mert eddig szerzett ismereiteknek szapo
rítására e mai naptól fogva új alkalom nyílik. íme feltárva 
előttetek az egyetem tanodatermeinek ajtai. íme készen 
várnak benneteket az atyáskodóan kormányzóvá kirá
lyunk és koronás fejedelmünk által rendelt, és a’ legkitű
nőbb fokig tudománydús egyetemi tanárok, kik vetélked
ve törekedendnek, miként sok fáradozással, költséggel és 
önmegtagadással szerzett ismeretöket veletek könnyebb 
és rövidebb úton közölhessék a’ nélkül, hogy tőletek 
hálándásul egyebet kívánnánok, mint az egyetemi rend ’s 
fegyelem szoros megtartását. Ne engedjétek e drága és 
üdvhozó alkalmat mellettetek használatlanul elsurranni; 
mert csak így lehetséges, hogy a’ jobblét után sóvárgó 
magyarhazánk tlnektek is, mint a’ jóllét józan előmozdí
tóinak valaha örvendjen. Minthogy pedig semmi nagyot, 
semmi dicsőt erő feszítés és istensegedelme nélkül ki 
nem vihetni, azon mennyei Szent Lélek, kihez imént 
egyesült ájtatossággal sóhajtozánk, világosítsa meg elmé
inket, erősítse akaratunkat, és ihlesse meg szellemével az 
előforduló nehézségek legyőzésében netalán lankadozni 
kezdő tehetségeinket, hogy az imént hasznosnak és 
szükségesnek mutattam tudományokat megszerzendők 
általa szilárdítva, az előttünk nyílt pályán kitartó türelem
mel tántoríthatlanul haladhassunk, és azt mind saját jóllé
tünknek, mind kedves hazánk boldogságának előmozdí
tására dicsőén be is végezhessük. Mondám.

Jedlik Ányos sk.

* Ebből kitalálhatod, hogy senki nem képes jól (helyesen) élni, de 
még csak elviselhetően sem, ha hiányzik belőle a bölcsességre való
törekvés. Legyen meg bár mindene, tudás nélkül semmije sincs, ami
alkalmas lenne egy nemesebb élethez, mert a tudományok végül is az
élethez szükséges eszközök. A bölcs minden nekirugaszkodásban 
vonakodó és serény egyszerre; akár szegénység, akár gyász, akár meg
bélyegzés, akár fájdalom támad rá, nem hátrál meg. Mindezt pusztulás 
fogja érni, a bölcs azonban ezek között is jókedvű és nyugodt, még 
csapásoktól sújtva is az istenekkel egyenlő módon él.

5 A bölcsesség egészéhez a legrövidebb út a tudományokban rejlik, ha
államot kormányozni, ha csatát kezdeni, ha táborhelyet kijelölni, ha
ostromgépeket felállítani, ha sáncokat újjáépíteni, ha bástyákat emelni
kell, ha meg kell őrizni a katonáskodás megbecsülését, a törvények 
iránti tiszteletet, a határainkon élő provinciákhoz fűződő jó kapcsolato
kat -  nos, a tudományok mindezt tökéletességre viszik bennünk.
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JEDLIK ÁNYOS
(1800. január 11. -  1895. december 13.)

Mayer Farkas
bencés, Pannonhalma

Nehéz helyzetben van az életrajzíró. Jedlik élete közel száz évének 
átfogását, az azóta eltelt másik száz év csak nehezíti. Pedig száz évvel 
ezelőtt is probléma volt Jedlik értékelése. Az akkori kortársak már csak 
az öreg embert ismerték, A róla szóló anekdoták is mind így ábrázolják. 
Ez nem reális, Eötiiös Zonánrf akadémiai emlékbeszédében, 1897-ben az 
ilyen „kortárs” szemével ítél: 48 évvel volt nála fiatalabb. De azóta sok 
minden kiderült. A legalaposabb életrajzot Ferenczy Viktor, a győri 
bencés gimnázium tanára írta Jedlikről. Az iskola értesítőiben négy 
éven keresztül jelent meg a 700 lapos írás (1935/36 -  1938/39), ez is 
régebbi ötven évesnél. A legutolsó, ma is elérhető életrajzot Holenda 
Barnabás, győri igazgató, Ferenczy tanácskozó társa, 1967-ben írta a 
Műszaki Nagyjaink sorozat III. kötetében.

Ami sajnálatosabb, alig olvassuk Jedlik írásait. Pedig legtöbb magya
rul jelent meg, leginkább a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
Vándorgyűléseinek munkálataiban. Kézirataiból csak töredékek, in
kább idézetek jelentek meg Ferenczy művében. Pedig ezek is sok min
dent elárulnak róla. 1990-ben adta ki a Műszaki Könyvkiadó hőtanának 
kéziratát Liszi János szerkesztésében.

Feladatom csak az lehet, hogy megpróbáljam elődeim munkáit ala
pul véve Jedlik életrajzát, amennyire lehet, összefoglalni. Működésével 
mások foglalkoznak.

Jedlik, a diák

Szimő vagy régebbi nevén Szémő község a Vág men
tén fekszik. Megtaláljuk a magyar autóatlaszban is, mind
járt a 2. lapon, mai nevén Zemné, Nővé Zámkytól (Érsek
újvár) keletre, Kolárovótól (Guta) északra. Nem is olyan 
kicsi, mert 1828-ban 233 házában 1531 lakos élt. Földje 
termékeny fekete agyag. Szép búzát, rozsot, kukoricát, 
kendert, káposztát s gyümölcsöt terem -  írja róla 1851- 
ben Fényes Elek. De a szántók és kertek csak negyedét 
teszik határának. A többi rét és legelő nem használható a 
Kis-Duna és a Vág gyakori kiöntései miatt. A lakók az 
esztergomi érsekség jobbágyai voltak. Mind magyarok, 
még 1910-ben is 2818 lakosból 2813 magyar.

Itt született 1800. január 11-én Jedlik Ferenc (1767— 
1821) és negyedi Szabó Rozália (1778-1828) második fia, 
István. Az apa negyedtelkes jobbágy, szorgalmával meg
lehetős jó módba juttatta családját. Az anya nemesi csa
ládból származott. Három gyermekük volt: Ferenc (1793- 
1879), István, a későbbi Ányos (1800-1895) és Gábor 
(1804-1876).

A gyermekeket a szülők gondosan nevelték. A falu 
iskolájában végezték elemi tanulmányaikat: télen jártak 
iskolába, nyáron, mint Ányos önéletrajzában magáról írja: 
„örült a lovaknak, kutyáknak és a rétek napsütötte pá
zsitjának”. Ányos bátyja, Ferenc, nagyon szép írással le
velez testvérével. Egyik levelében latin mondat van. Két 
újságot is járat, azt a plébánossal együtt olvassák, községi 
bíró is volt hosszabb ideig.

De úgy látszik, Istvánt még többre szánták, mert 1810 
második félévére Nagyszombatba küldték rokonokhoz, 
hogy a 3. osztályt már ott fejezze be, és a nagyszombati
ak szlovák nyelvét megtanulja. Az 1810-11-es iskolaév
ben ugyanitt már a bencés gimnázium tanulója.

Az iskolázás akkor másként ment, mint most. A gimná
zium csak hat osztályból állt (körülbelül 10-16 éves kor

közt). Az alsó négy osztályban szépírást, a számtan ele
meit, földrajzot, történelmet és mindenekelőtt legna
gyobb óraszámban a latin nyelvet tanulták. A két felső 
osztályban a szép latin stílus kialakítása a fő cél. Itt bőví
tették számtani ismereteiket. Valamennyi természetrajzot 
(mai fogalmainkkal fizika, növény-, állat- és ásványtan) is 
tanultak. Az iskolaév november elején kezdődött, és 
szeptember 8-án végződött. Naponta csak négy óra volt, 
kettő délelőtt, kettő délután. Kedden délután és az egész 
csütörtöki napon nem volt tanítás.

Nagyszombatban végzi el a második és a harmadik 
osztályt is. A negyedik évre (1813-14) már a pozsonyi 
bencés gimnáziumba küldik, hogy ott a német nyelvet 
tanulja meg. De alig kezdődik meg az iskolaév, súlyos 
betegségbe esik. Haza kellett vinni. Hónapokig tartó vak
ság és rekedtség gyötri. De a gondos ápolás egy év alatt 
annyira helyreállítja egészségét, hogy, bár több évig tartó 
gyöngélkedés mellett, folytathatja tanulmányait. 1814—17 
közt végzi el, megint csak Pozsonyban, a gimnázium 4., 
5. és 6. osztályát. Itt keiül egy osztályba unokatestvéré
vel, Czuczor Istvánnal, a későbbi Gergellyel. Czuczor 
édesanyja, Szabó Anna, Jedlik édesanyjának testvére. 
Jedlik egy levelében kiemeli unokatestvére jó képessége
it. 76 osztálytársuk közül Czuczor volt az osztályelső, Jed
lik a harmadik-negyedik.

Akkor minden osztályt csak egy tanár tanított, tanítójá
nak, Gátser Leónak egyénisége annyira megejtette Jedli
ket, hogy elhatározta: maga is bencés lesz. Az ő példájára 
más osztálytársai is, köztük Czuczor, folyamodtak a rend
be való felvételért. 1817. október 25-én öltötték magukra 
a rend ruháját. Régi szokás szerint ilyenkor új nevet is 
kapnak az újonnan felvettek, mintegy emlékeztetve arra, 
hogy ezután új életet kell kezdeniük. Jedlik az Ányos, 
Czuczor a Gergely nevet kapta. Ezután már csak ezt a 
nevet használták, nem keresztnevüket, ezért mi is így is
merjük őket. Az egy éves próbaidő, a noviciátus alatt 
csak szerzetesi tanulmányaikkal foglalkoznak a novíciu- 
sok. Ennek eltelte után tesznek fogadalmat a rendben 
való állhatatos megmaradásra, életük állandó jobbítására 
és az elöljáróknak való engedelmességre.

A rend iskolákat vezetett. Ehhez tanárok kellettek. 
Hogy munkájukat jól el tudják látni, tovább kellett tanul
ni. A felsőoktatásnak mintegy bevezetője volt akkor a fi
lozófiai (bölcseleti) kar. Aki az egyetemen más szakot 
akart tanulni (jogi, orvosi, teológiai kar is volt), azoknak 
mind el kellett végezni a bölcseletet, bár ez magában is 
képesített például tanári vagy közalkalmazotti állásra. 
Bölcselet azonban akkor mást jelentett, mint ma, nem
csak filozófiát. Arisztotelészi értelemben ide értették a 
természettudományokat (matematika, geometria, földmé
rés, fizika, építés- és vízműtan, természetrajz, mezőgaz
daságtan) is. Történelem is szerepelt a tantervben. Két 
éves kurzus volt. (Ebből lett 1850-ben a 8 osztályos gim
názium két felső éve.) Nemcsak az egyetemen lehetett a
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Sokszorozó tekercsben áramváltással forgó villamdelej. Jedlik eredeti 
forgonya 1830-ból.

bölcseletet elvégezni. Külön iskolák is voltak, ahol böl
cseleti kar működött, legtöbbször jogi karral együtt. Eze
ket hívták akkor (jog)akadémiának. (Ha csak bölcseleti 
kar volt, líceumnak.) A tanítórendek, így a bencések is, 
engedélyt kaptak, hogy ha elegendő, az egyetemen dok
torátust szerzett tanáruk van, magánlíceumot, azaz böl
cseleti kart tarthassanak, és ezen képezzék tagjaikat. A 
bencéseknek Győrött volt ilyen „házi” líceumuk. Ide ke
rült Jedlik is hallgatónak, 1818-20 folyamán végezte el.

A rendi bölcseleti intézetben a fizikát akkor CzinárMór 
(1787-1875) tanította. Czinárt későbbi történelmi munkás
sága tette ismertté. Pedig jó fizikus-kémikus is volt. Felje
gyezték róla, hogy novícius korában a matematika érde
kelte. 1815-ben nevezték ki a rendi bölcseletre a fizika, és 
az ezzel akkor együtt járó természetrajz és mezőgazdaság
tan tanárának. Olvasta és rendszeresen jegyzetelte, meg
jegyzéseivel látta el a Gehler Annalen der Physiket és a 
Schweiger Journal der Chemie-t. Átgondoltan kezdte el a 
szertár fejlesztését is. Czinár jő tanár is volt. Deák Feren
cet, aki bölcseleti és jogi tanulmányait a győri akadémián 
végezte (ez akkor a bencés gimnáziummal egy épületben 
volt), tanára, Gröber Lőrinc (1777—1834), aki innen került 
a pesti egyetemre fizika-professzornak, Czinárhoz küldte 
fizikát tanulni, mert ott kísérleteket is láthatott. Czinár ka
tedráját Jedliknek adja majd át.

Tanárképzés akkoriban nem volt. Régebben úgy gon
dolták, hogy amit valaki megtanult, azt tanítani is tudja. 
De a tanárnak szerződőknek a főigazgató előtt vizsgát 
kellett tenniök. Mégis, a szerzetesrendek, így a bencések 
is, a jezsuiták 1599-ben bevezetett rendje szerint, egy év 
„repetenciát” (mondták a bölcselet 3. évfolyamának is) 
tartottak a tanárságra készülőknek. Ezen ismételték a kö
zépiskolai anyagot és felkészültek a tanári munkára, 
megtanulva a nevelés és a pedagógia elemeit, a dolgozat
íratást stb. A bencés rend repetenciája ekkor Bakonybé- 
len működött, de Jedliket nem küldték oda. Már ekkor 
elhatározták, hogy doktorálni fog, és a rendi líceum taná
ra lesz. Ebben a kiválasztásban Czinár kezét látom. Leg
több társától eltérően mindjárt a papságra készülhetett a 
pannonhalmi teológiai főiskolán. 1820-22 közt el is vég
zett két évet, közben a doktorátusra is készült. 1821. ok
tóber 30-án matematikából és fizikából, 1822. október 
30-án pedig filozófiából és történelemből vizsgázott a 
pesti egyetemen. Ezek alapján kapta meg doktori okleve
lét 1822. október 31-én.

Ekkor teológiai tanulmányait félbeszakítva, a főapát 
Győrbe rendeli tanárnak. 1822. november 4-én teszi le a 
tanári esküt, és a következő 1822-23-as iskolaévben a 
győri gimnáziumban tanítja a 3. osztályt hittanra, földrajz
ra, számtanra (arányosság, aranyszabály), a magyar törté
netre a kezdetektől 1526-ig és főleg a latin nyelvre Cice
ro, Cato, Scipio, Cornelius Nepos nyomán. A következő 
két évet (1823-25) megint Pannonhalmán tölti, befejezi 
teológiai tanulmányait. 1825. szeptember 3-án áldozó
pappá szentelik. Ezzel bevégezve tanulmányait, most 
már teljes értékű tagként állhat a kijelölt szolgálatba.

Jedlik tanár úr

Első munkahelye újra csak Győr. Itt a rendi líceumban 
tanítja a rend növendékeit fizikára, természetrajzra és me- 
zőgazdaságtanra. Legkedvesebb tárgya ezek közül a fizi
ka. Tudja, hogy ismeretlen jelenségekről nem lehet jól 
tanítani. Ezért arra törekszik, hogy kísérletek bemutatásá
val tegye szemléletessé, érthetővé tárgyát. A kísérletek
hez eszközök, vagyis szertár kell. A rend mindig áldozott 
rá. Már Czinár Mór elkezdte a szertár fejlesztését. Jedlik a 
tőle 1830-ban átvett leltárba beírja a szerek beszerzésé
nek idejét is. Ebből látszik, hogy a szerek 45 %-át Czinár 
szerezte. A tudatos fejlesztést mutatja, hogy ezek a fizika 
„elejéről” valók. Jedlik beszerzései csak 30 %-ot tesznek 
ki. Igaz, ezek többnyire a fizikának akkor „modern”, új
nak számító részéből. De ez természetes is.

Óráira gondosan készült. Győri működése vége felé 
58 oldalas füzetbe írta le az általa bemutatni szokott 292 
kísérletet a fizika minden részéről.

A német folyóiratok továbbra is jönnek. Jedlik ezeket 
szorgalmasan olvassa, igyekszik a főapáttól engedélyt 
szerezni újabbak beszerzésére. Ha talál bennük valami
lyen érdekes vagy új kísérletet, azt kipróbálja. Ezekhez új 
eszközökre van szükség. Sokat maga készít el. Egyes al
katrészeiket győri iparosokkal csináltatja meg, „alapanya
gaikat” tőlük szerzi.

Ekkor van a villamosságtan kialakulóban. Jedlik meg
ismétli Volta, Oersted, Ampere, Faraday, Schweigger kí
sérleteit. De ezekhez szigetelt vezeték kell. Ma ezt 
könnyű mondani. Drót akkor többnyire csak vasból volt. 
(Még szerencse is, ezt bele lehet mártani higanyba, nem 
oldódik benne, mint a réz, így a higany felhasználható 
kis súrlódást! érintkezőként.) Szigetelve sem volt. Minek 
is kellett volna akkoriban? Előbb tehát szigeteltetni kel
lett. Későbbről ugyan, de van egy számlája paszomá- 
nyostól (gombkötőtől), aki drótot szigetelt neki. (Egyete
mi tanár korában Kruesz Krizosztom, akkor a pannonhal
mi főiskola fizikatanára is küldött neki általa szigetelt 
drótokat.) A tekercs teste lúdtoll volt. Új gondolata is tá
madt, amit Ampere lehetetlennek mondott, azt megvaló
sította: áramvezetőt forgatott áramvezető körül. így jött 
létre az elektromotor legrégibb modellje, ráadásul a leg
modernebb is, mert mind az álló, mind a forgórész elekt
romágnes és alkalmazta mindjárt a „kommutátort”, az 
áramváltó félgyűrűket, amik a megfelelő pillanatban el
lenkezőre fordítják az áram irányát a forgó tekercsben. 
(Később, bemutatásokra, olyan forgókat is készített, ahol
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- - z u .valamelyik rész állandó mágnes volt, lényegében ez az 
„Ampére-állvány”.) Okiratok tanúsítják, hogy mindez már 
1829-ben működött. Sajnos, nem közölte sehol. Nem hit
te, mint maga írja később, hogy ő, a kezdő fizikus, olyas
mit talált fel, amit más nem tud. Azt hitte, még nem olva
sott róla. így az irodalom dal Negrót (1768-1839) tartja 
feltalálónak (1834). Csak néhány könyvben szerepel Jed
lik (sokszor elírt) neve. A német természetvizsgálók 1856- 
os bécsi nagygyűlésén Jedlik előadásokat tartott, és ott 
beszélhetett motorjáról, innen ismerhették. Volta halálá
nak 100. évfordulóján rendezett comói nagygyűlésen, 11 
Nobel-díjas előtt 1927. szeptember 12-én Gáti Béla 
(1873-?, USA), a Posta műszaki igazgatója, bemutatta Jed
lik forgonyát. Ez a nagygyűlés azonban inkább arról ne
vezetes, hogy Bohr itt ismertette a komplementaritási el
vét. Verebely László (1883-1959), a műegyetem tanára is 
foglalkozott Jedlik motorjával. 1930-ban írt cikkében mu
tatta be a Jedlik-forgony újdonságait.

Sokszor felróják Jedliknek, hogy nem ismerte fel talál
mánya jelentőségét. Jakobit (1801-1874) említik példá
nak. De arról elfeledkeznek, hogy a szükséges 60000 fo
rintot a cár állta. Ugyan, hol szerezhetett volna Jedlik ek
kora összeget? Másrészt Jakobi úgy nyilatkozott, hogy az 
elektromosságnak ez az alkalmazása ipari munkálatokra 
mindig célszerűtlen lesz (Du Moncelt idézi G uiixem in: A 
mágnesség és az elektromosság -  Budapest 1885. 673 ).

Jedlik később is, szinte egész élete folyamán foglalko
zott elektromos motorokkal. Maga is használta őket. Ve
lük elemeinek hatását vizsgálta, kimerülésükig forgattatva 
a gépet. Eszközeit, például az osztógépet hajtatta meg. 
Újakat is tervezett, szüntelenül javított rajtuk.

Egy másik találmánya is Győrhöz fűződik. Ebben a 
korban már sok ásványvíz elemzését ismerték. Használni 
meg már jó régen használták őket, de ekkoriban nagyobb 
divatba jöttek, részben gyógyszerül, részben a sok rossz 
ivóvíz helyett. Jedlik is olvasott arról (hiszen a kémiát is a 
természettan keretében tanították), hogy többen készítet
tek mesterségesen ásványvizet. Az elemzés alapján ismert 
sókat vízben feloldva, azt még szén-dioxiddal telítették. A 
használt készülékekről azonban nem közöltek leírást. Ő 
is, talán ifjúkori betegsége hatására, készített ilyen készü
léket. Ennek leírását latinul megküldte Bécsbe, Baumgart
ner (1793-1865) professzornak. Ő németre lefordítva kö-

Jedlik savanyúvíz-készítő gépe. Részlet a Zeitschrift für Physik und Ma
thematik 1830-as 7. kötetének I. képtáblájából.

zölte folyóiratában. Ez Jedlik első megjelent értekezése 
(1829). A készülékét használta is. A győri rendház fiata
labb tagjai a szertárban készítették a mesterséges ásvány
vizet, amit aztán az ebédlőben fogyasztottak. Jóval ol
csóbb volt, mintha a boltban vásárolták volna. A készülék
ben Jedlik újítása az edény aljáig leérő, a mai üvegekben 
is meglevő szifoncső. Ezzel a szén-dioxid nyugodtabban 
jut a vízbe, jobban elnyelődik. Eszközén többször javított, 
háromszor újjátervezte. A Magyar Orvosok és Természet
vizsgálók pesti vándorgyűlésén 1842-ben bemutatta (lásd 
a keretezett szöveget), megvendégelve a gyűlés résztvevő
it szódavízzel és egy, a rohitsihez hasonló „ásványvízzel”. 
(Rohitsch, magyarul Rohics-fürdő, ma Szlovéniában levő 
híres gyógyhely: Rogaska Slatina.)

Szódavíz-gyárat is alapított Pesten talán a vándorgyű
lésen szerzett tapasztalatok alapján. Ezt unokaöcsének, 
Szabó Alajosnak (1818-1904) adta át. Ő a pesti egyete
men kapott orvos-sebész-doktori, szülész- és szemész
mesteri és állatgyógyászi oklevelet. „1842-ben a m. hely
tartótanácstól »szabadalmat« nyert rohicsi, szelterszi és 
szódavíz gyártására, s ez üzletét 1848-ig szép sikerrel foly
tatta.” (Szárnyéi, XIII. k. 165-166.) De 1848-ban a jászkun- 
honvédzászlóaljhoz kapitányi ranggal főorvosnak nevez
ték ki. A gyár ekkor mehetett tönkre, és zárt be.

MESTERSÉGES SZÉNSAVAS VIZEKRÜL
Folyó esztendő május havának utolsó napján tartott nagy gyűlés

ben említém alkalmilag, hogy több próbálgatásaim után nekem is 
sikerűit olly készületet előállítani, mellynek segítségével a közönsé
ges vizet annyi mennyiségű szénsavval egyesíthetni, hogy ezen 
mesterségesen készült savanyú viz szénsavának tömegére nézve, a 
leghíresebb természeti vizeket megegyenlitheti, sőt felül is haladhatja. 
Ezen alkalomra mutatványul, mind a t. gyülekezet közös ebédére 
kóstolásul elegendő mennyiséget készíthettem. -  Bátor vagyok tehát 
a t. gyülekezetnek ezennel kétnemű savanyú vizet bemutatni. Egyik 
palaczkban foglaltatik a savanyú vizeknek legegyszerűbbike, melly- 
ben a közönséges vizen, és avval egyesült szénsavon kívül semmi 
más ásványos rész nem találtatik.

Pohárba töltetvén szüntelen szénsav buborékokat hány, még a 
szénsav nagyobb része el nem röpül; legjobb tehát a poharat azonnal, 
hogy megtöltetett, ki is üríteni, különben a viz sokat vesztene kele-

mes csipősségébiil. (Itt köz tapasztalásul az említett vizbül poharak 
töltettek.) Érdemes lehet ezen pezsgő viz azon személyekre nézve, 
kik borral nem élvén, szomjúságuk oltásakor az említett pezsgői csí
pősséget éldelni kívánnák. Talán azon betegségekben sem lenne 
czéliránytalan ital, mellyekben a szénsav által történendő izgatás a 
belső részekre jótékonyan hat. Mondhatom volt alkalmam cholera 
idejében némelly ismerőseim közül tapasztalni, mennyire epedtek 
ezen ital után, s nem keveset enyhítettek kínzó állapotukon, midőn az 
oivos engedelmébül vele élhettek.

A többi palaczkokban pedig (a palaczkok előmutattatván) foglalta
tik egy más nemű savanyú viz, melly legközelebb a roitsihez hasonlít. 
Végtére tisztelettel jelentem, hogy ha némellyek a t. gyülekezetből 
ezen savanyú vizek készítési módárul meggyőződni kívánkoznának, 
azok előtt a kijelelendő időben egy akónyi közönséges vizet savanyú 
vízzé változtatni ezennel magamat késznek ajánlom.
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De térjünk vissza az életrajzhoz.
II. Ferenc király 1816-ban a bencés rendre bízta a győ

ri és a pozsonyi királyi akadémia bölcseleti karának taná
rokkal való ellátását. Ahogy az állások megüresedtek, a 
rend tagjai vették át a tanítást. 1831. elején meghalt a po
zsonyi akadémia fizikatanára. A főapát Jedliket küldte a 
megüresedett állásra. Március végén költözött Pozsony
ba, április 5-én kezdte meg ott működését. A szertár bi
zony siralmas állapotban volt. Jedlik igyekezett pótolni a 
szereket, ahogy a helytartótanácstól pénzt kapott rá. De 
ez sose volt egyszerű dolog. Hiába volt a főigazgató, 
Adamkovics Mihály jóindulata, támogatása, a pénz csak 
lassan csordogált.

Nemcsak a szertár állományával volt baj, hanem szo
báinak elhelyezése, állapota sem felelt meg. A tankönyv 
elavult volt. Maga kezdett el az akkori előadási nyelven, 
latinul, könyvet írni. A meglevő kéziratok alapján úgy 
tűnik, hogy gondos, alapos munkát végzett, azt 1850-ben 
megjelent magyar tankönyvénél is fel tudta használni. De 
nem jelent meg. Csak egy kis latin nyelvű tételgyűjte
ményt adott ki, nyilván hallgatóinak a vizsgákra való fel
készülés megkönnyítésére.

A vizsgák is másként mentek akkor. Még a régi sko
lasztikus módszer szerinti vitatkozások voltak. A hallga
tók felállítottak egy tételt, levezetve azt a logika szabályai 
szerint már ismert tételekből. Kinek hogy sikerült. Ezt az
tán a tanárokból álló „opponensiek megtámadták. A vi
tatkozás szabályai szerint a felállított szillogizmusokban 
szereplő fogalmakat vitatták, tagadták a következtetés 
érvényét, mindig kísérletekre, fizikai-kémiai tényekre 
hivatkozva. A hallgatónak hasonlóan kellett felelnie. Jed
lik hagyatékában is több ilyen előre elkészített „támadást” 
találunk.

Győrből ellátogatott Pestre és Bécsbe, hogy fizikusok
kal találkozzék, meglátogassa a szertárakat, a fizikai esz
közöket, műszereket készítő mechanikusokat. Ekkor ke
rült barátságba a bécsi egyetem fizika tanárával, Ettings- 
hausennel (1796-1878). Ez a barátság később is megma
radt. Pozsonyból két nagyobb tanulmányutat is tett, rész
ben postakocsin, részben gyalog, ahogy lehetett. Rend- 
és pozsonyi tanártársával, barátjával, Mann Emiliánnal 
(1797-1859) 1834-ben Ausztria és Salzburg tartományok
ban járt, 1835-ben Bécsen át Morvaországba, Csehország
ba és Szászországba utazott. Az útra kis szétszedhető ko
csit készített, amire holmijukat felrakhatták. A városok 
előtt szétszedték, úgy vonultak be, de a falvak népe meg
csodálta őket. Az utazások csak a latin tankönyv írása mi
att szakadtak meg.

Már Pozsonyban érdeklődik a fényinterferencia után. 
1832-ben vásárol egy Prokesch-féle vonalazó-, vagy 
ahogy ma szoktuk hívni, osztógépet. Fraunhofer nyomán 
ezzel készíti a szükséges réseket, rácsokat. Csak 1843- 
ban Pesten fog hozzá saját „osztógépe” elkészítéséhez.

Egyik bécsi útján tudta meg, hogy minden osztrák főis
kola számára megrendeltek egy mágneselektromos gépet 
(áramfejlesztőt). A gépet Ettingshausen tervezte és Ekling 
mechanikus készítette el. A főigazgató útján Jedlik a hely
tartótanácshoz fordult, hogy a magyar akadémiák (Po
zsony, Győr, Kassa, Nagyvárad) és a pesti egyetem szá
mára is szerezhessen ilyent. Az engedélyt megkapta. Hor

váth Árpád jegyzi meg, hogy ez azt bizonyítja, hogy már 
akkor a legjobb magyar fizikusnak tartották. A gyártó Ek- 
linggel Bécsben megbeszélte a gép szerkezetét. Jedlik 
kissé áttervezte az eredeti gépet, jobbá, erősebb áramot 
szolgáltatóvá, egyszerűbben kezelhetővé tette. 1840-ben 
meg is érkezik az öt gép Pozsonyba. Jedlik, amikor a 
számlát kifizeti, már útra készen áll. Sok huzavona és 
méltánytalanság után kinevezték a pesti egyetemre a fizi
ka tanárának.

Jedlik tanári működéséről tanúskodik az a „bizonyít
vány”, amit Adamkovics főigazgató állított ki 1834. no
vember 17-én az egyetemi-tanári pályázatra. A másik Eöt
vös Loránd (1848-1919) emlékbeszéde. Az első a fiatal 
Jedlikről, a másik a már idős tanárról szól.

Adamkovics így jellemzi a pozsonyi akadémia tanárát: 
„Tanári tisztét mindig pontosan, serényen, rátermettség
gel és buzgósággal teljesítette annyira, hogy kiváló mű
veltségével általában a bölcsészeti, különösen pedig a ter
mészeti tudományokban, amiket előad és amiket a leg
jobb és legújabb szerzőknek fáradhatatlan olvasásával és 
tanulmányozásával maga is művel, nagy tudásával, elő
adói készségével, példákban való megvilágítással fel tud
ta kelteni hallgatói figyelmét, szeretetét, serkenteni tudta 
őket az előadott tárgyakkal való buzgó, szorgalmas és 
szép eredménnyel járó foglalkozásra; ugyancsak nemkü
lönben örvendetes eredménnyel járt fáradhatatlanul 
buzgó őrködése az ifjúság erkölcsi fegyelmének védelmé
ben. Ezenfelül állandóan féltő gondját viselte a mtíze- 
umnak, a fizikainak és a természetrajzinak egyaránt, 
eszközeit terhes munkával új és kitűnő rendbe hozta, 
kiváló szakavatottsággal újakat alkotott. Még szünetna
pokon is fáradhatatlan buzgósággal mutatta be tanítvá
nyainak a fizikai kísérleteket. Egyébként feddhetetlen jel
lemű, nyájas, tiszteletben álló férfiú, aki mindig helyesen 
szokott érezni és cselekedni, kartársaival szemben az 
összhang megőrzésére törekedni, aki egész jellemével na
gyon is méltó minden ajánlásra. ” (Ferenczy fordítása.)

Hogy ez a kép, a főigazgató barátsága ellenére is reá
lis, mutatja, hogy amikor Pozsonyból elköszön tanítvá
nyaitól, azok Miletz festővel metszetet készíttettek róla, 
és azt Bécsben kinyomatták.

Jedlik professzor úr

Jedlik már 1831-ben meg akarta pályázni a Tomcsányi 
Ádám (1755-1831) halálával megüresedett egyetemi fizi
kai tanszéket. Főapátja azonban lebeszélte. Tervét, úgy 
látszik, mégsem adta fel. Ebből az időből származhatnak 
azok a latin jegyzetei, melyek egyes fizikai jelenségeknek 
(terület-, köbtartalom- és súlypontszámítás, bolygómoz
gások, hajítás, rugalmas testetek viselkedése, rezgések, 
inga) a kalkulussal történő számításait tartalmazzák. A 
tanszéket akkor Gröber kapta meg. De ő hamarosan 
(1834) meghalt.

Jedlik most már pályázhatott az egyetemi állásra. 1835- 
ben hárman jelentek meg az írásbeli részből és próbaelő
adásból álló vizsgán. A bizottság Jedliket tette az első 
helyre, de a végső felterjesztésben már csak a második. A 
kinevezés azonban nem történt meg, hanem 1837-ben új
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A vízhullámok keletkezésének értelmezésére szolgáló gép vázlata. A megvalósított hullámgép 1847-ből.

pályázatot hirdetnek. Jedlik, bár ezen nem kellett volna 
szerepelnie, újra megjelent, és megismételte a vizsgát. A 
háttérben megint működik a protekció. A bizottság egyik 
tagja, Wolfstein József matematika-professzor (1773— 
1859) meg is jegyezte: „Ez már mégis sok, amit ezzel a 
Jedlikkel csinálnak!"Jedlik mégis beadja 1837. november 
23-án folyamodványát a tanszék elnyerésére. A kinevezés 
húzódott, csak 1839. november 2-án kelt, Jedlik decem
ber 17-én kapta kézhez. Elbúcsúzva pozsonyi tanítvá
nyaitól, 1840. február közepén hajóval megy Pestre, hogy 
új állását átvegye.

Eötvös 1871-1878 közt együtt tanított Jedlikkel, 1874- 
től szertárát is használhatta. így magának is módja lehe
tett közelről megfigyelni tanítási módszerét. Emlékbeszé
dében így emlékezik meg róla: -  „Előadása a kutató tu
dós előadása volt, ki hallgatóihoz úgy beszél, mint tudós
társakhoz, kik előtt nem rejt el titkot, hanem feltárja lep
lezetlenül a maga gondolatmenetét. Az előadását élén
kítő kísérleteket nem szokta volt előre elkészíteni. Beho
zatta az eszközt, egybeállította, működésbe hozta hall
gatóságának szeme láttára, így a kísérlet nekik nemcsak 
mutatványul, hanem igazi tanulságul is szolgált. ”

Fő gondja Pesten is a szertár volt. Jedlik vérbeli kísér
letező fizikus. Tudja, hogy a jelenségek ismerete nélkül 
nem lehet róluk igazán beszélni. Ezért célja volt, hogy 
minden jelenséget jól láthatóan, ha kellett vetítéssel (több 
erre vonatkozó feljegyzése van), lehetőleg egyszerűen és 
világosan (ezért a sok átalakítás, újjátervezés) be tudjon 
mutatni. Mint mindig, a fő probléma a pénz volt. A fizikai 
múzeum dotációja 1851-ig évi 64 forint volt. A hallgatói 
gyakorlatok elrendelésekor 1851-ben Jedlik javítást kért: 
mint a prágai egyetem fizikai szertára, kapjon ő is 800 
forintot. A bécsi egyetemen már 1835-től 1100 forint volt 
az évi átalány. Kapott is 1854/55-re 400-at, a következő 
években meg 420-at. Csak a kiegyezés után kapott 800 
forintot. Még az általa bírált és ajánlott, több magyar inté
zet által már be is szerzett Felkl-féle planetáriumra sem 
kapott pénzt. Nem csoda, ha a későbbi megtérítés remé
nyében, a maga pénzéből is sokat áldoz a szertárra. Pél
dául 1843-1848 közt 1572 forintot, másfél évi fizetését! 
De ezt csak részben kapta vissza. Később is az volt a szo
kása, hogy az eszközt a maga pénzén csináltatta, és ha az

már teljesen kész volt, ha működésével is meg volt elé
gedve, akkor fizettette ki a dotációból, és írta be a szertár 
leltárába.

Sokféle ilyen eszközt készített. Csak a példa kedvéért: 
mechanikus és elektromos hullámgépek, Pascal-mérleg, 
rezgések összetételét bemutató különböző eszközök, a 
Fresnel-prizmát is ő módosította először a közel 180°-ról 
közel 90°-osra, optikai rácsok, fénymérő, elektrofor, 
elektroszkóp, a Holz-gép módosítása, Volta-méter, áram
író, ívfényszabályzó stb. Jegyzeteiben látszik, hogy ha 
kijegyzetel valamit egy folyóiratból, azonnal ott van a 
maga módosítási terve is. Kiváló mérnöki érzéke volt.

A reformkor mozgalmait Pozsonyban élte meg. Már itt 
láthatta, hogy a magyar nyelv bevezetése a tanításba el
odázhatatlan. Fel is hagyott latin tankönyve írásával. De 
hallgatói számára modern tankönyvet akart írni. Eddigi 
munkáit felhasználva el is kezdte ennek megírását. 1850- 
ben a saját költségén adta ki 1000 példányban az első 
részt: „Súlyos testek természettana” címmel. Hallgatóinak 
olcsóbban adta (4 forintért, míg a kereskedésben 4 forint 
36 krajcár volt az ára). Tőle inkább mérnökök vették, 
igaz, a mérnöki intézetben is tanított, amíg az a bölcseleti 
karhoz volt kapcsolva (1850). Még 1860-ban is vesznek 
belőle 7 példányt. Összesítő füzetének végén Jedlik meg
jegyzi: „Ez ám a keserű kereset!” A második rész kiadásá
ra, amelyik a „súlytalanokat” tartalmazta volna, már nem 
került sor. 1850-ben vezetik be a a magyar oktatásban is 
az osztrák „Entwurf’-ot. Ez az egyetemeken előírja a fizi
ka egyes részeinek félévenkénti részletesebb előadását, 
így Jedlik könyvét, mint szükségtelenné vált munkát fél
behagyta. Az előadásokat is németül kellett tartani. De a 
már készen levő hőtant és fénytant, rövidített formában, 
Goldsmit Vilmos hallgatója kézírásával mégis kiadta ma
gyarul kőnyomatos formában.

Könyvével kapcsolatban saját szavait idézem az Aka
démiához 1885-ben benyújtott önéletrajzából: „Miután a 
kéziratban maradt latin Physicájával úgy mint a ma
gyar nyelven irt Természettanával csak a szánandó Sisy
phus sorsára jutott, nem csekély vigasztalására s meg
nyugtatására szolgált az, hogy az 1850-ben sajtó alól 
kikerült •Súlyos testek természettana- czimű munkája 
1858-ban Dec. 15 napján a magyar tudományos Akade-
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mia nagyjutalmára méltatott, személye pedig ugyanazon 
Akadémia természettudományi osztályába rendes tagul 
megválasztatott. ” Az Akadémia történetében rajta kívül 
csak Jánossy Lajost (1912-1978) választották egyből ren
des taggá (Radnai Gyula közlése).

Az előadás nyelve kezdetben latin volt. Először 1845. 
október 8-án szólalt meg a tanár magyarul, szép beszéd
ben buzdítva hallgatóit. Ekkor derült ki, hogy a magyar 
nyelvben még nincsenek meg a megfelelő szakkifejezé
sek. Mindenki maga próbált szavakat alkotni-1 efoglalni 
rájuk. Jedlik is közöl kis szótárt tankönyve végén. Hivata
losan csak 1854-ben, a „Cs. Kir. Cultus és Közoktatási Mi
nisterium” nevez ki egy bizottságot, aminek ő is tagja, 
hogy a cseh minta nyomán „Német-magyar tudományos 
szótár”-at készítsenek. Jedlik a fizikai, mechanikai és ké
miai kifejezéseket gondozza. Ferenczy Viktor gondos 
elemzése szerint Jedliknek tulajdoníthatjuk a ma is hasz
náltak közül a dugattyú, eredő, összetevő, hanglebegés, 
hullámtalálkozás, huzal, kitérés, merőleges, nyomaték, 
osztógép, tolattyú, vetület szavak megalkotását, illetve 
műszóként való lefoglalását. Később is foglalkozott a mű
szavakkal, kiírta az újonnan találtakat, melléjük az idegen 
megfelelőt vagy a magyarázatot.

Hallgatói kezdetben szép számmal voltak. A bölcsé
szek mellett (számuk a negyvenes években 200 körüli) a 
karhoz tartozó mérnöki intézetben is tanított, amíg azt el 
nem különítették az egyetemtől (1850). De az Entwurf

Felkérő levél Toldy Ferenc tői, a magyar műnyelvi bizottmány elnöké
től, 1854.

után számuk megcsappant. Például 1852/53 2. félévben 2 
beírt bölcsész volt. A más karokról átjáró hallgatók száma 
321 volt. Jedlik is a bölcsész fizikus-hallgatók számára a

ELŐSZÖR MAGYARUL
Szeretett halgatóim! Legelőször is honi nyelven szólítom önöket, 

hogy ezen időpontban mellyben nagyobb részint kedves övéiktől 
nehezült szívvel váltak el, e' gyűlhelyíinkön is othonosoknak érezhes
sék magukat, és éldelhessék azon örömet, mellyet minden honát sze
rető magyarnak éreznie kell, midőn a’ köz kívánságot méltányló Fel
séges Királyunk a' Nagyméltóságú magyar királyi Helytartó Tanács 
utján honi nyelvünknek is kitárta tanodáink ajtait; honi nyelven szó
lok azért is, hogy mindenkit, kinek eddig azt sajátjává tenni felesle
gesnek látszott emlékeztessek, miszerint már nem elégséges csak 
születési hely tekintetéből magát magyarnak vallani, hanem nyelv 
tekintetéből is történendő magyarosodás a’ jelenkor szellemeáltal 
kérlelhetetlenül szorgalmaztatik. -

Tudván azonban a’ Nagyméltóságú Igazgató Hatóság, hogy több 
honfitársainknak nem annyira kedv, mint alkalom hiányzott a’ magyar 
nyelveli megbarátkozásra, ezeknek helyzetét méltányolván, és egy
szersmind honunknak a’ latin nyelvel annyira Összenőtt sajátságos 
környülményét tekintvén, kegyesen rendelni méltóztatott, miszerint a’ 
bölcsészeti tanfolyamban a’ bölcsészet előadására latin nyelv haszná
lata továbbá is fennmaradván, némelly tanulmányok magyarul tár
gyaltassanak; mások, nevezet szerint a’ mennyiségtan, és természet- 
tan az eddig hiányzó vagy közös elfogadással meg nem állapított mű
szavak, és az azokkali kellő megismerkedésre szükséges idő tekinte
téből csak ideiglen latin nyelven terjesztessenek elő. Szabad fel ten
nem, miszerint szeretett halgatóim a’ honi nyelv eránti vonzalmuk 
mellett is nem fognak meg illetődni, ha az említett felsőbb rendel- 
mény értelméhez ragaszkodva ezennel nyilvánítom, hogy a’ termé- 
szettani előadásaimban még egy ideig, talán rövidebbig, mint vél
nénk, latin nyelv fog használtatni. Midőn szabad feltennem, hogy 
ezen nyilvánítás által nem fognak kellemetlenül megilletódni; mert 
nemzetiségünknek avval elég tétetett, hogy honi nyelvünk közkor- 
mányzatúvá lón, és az ideiglen latin nyelven előadandó tudományok 
közlésére is azonnal, mihelyest azt a környülmények javasolandják, 
alkalmazandónak hataroztatott; ellenben a’ latin nyelv ideiglenes 
használata által kedves halgatóim azon nyereségben részesülnek, 
hogy a' latin műszavakkal megismerkedvén, magukat a’ más mívelt

nyelveken írt természettani munkák értésére is elkészítik a’ nélkül, 
hogy a’ divatozni kezdő magyar műszavak előttük isméretlenek ma
radnának; ugyan is feltett szándékom a’ latin előadás mellett alkalmi
lag azokat is megemlíteni. -

Helyén volna már most az előadandó természettan kellemetességé
ről, hasznosságáról, sőt szükséges létéről szeretett halgatóim előtt 
értekeznem; minthogy azonban a’ Tekintetes orvosi kar Dékánja el
múlt hétfőn ünnepélyesen tartott beköszöntő beszédjében ezen tárgy
ról már értekezett, jelenleg annak ismétlésébe ereszkedni talán feles
leges volna; annál inkább mivel a’ természettan kellemetessége, hasz
na és mint anyagi mint szellemi tekintetben elkerülheteden szüksé
gessége annyira szembe szökő, hogy azokról mindenkinek, ki ezen 
tan állítmányait kellőleg sajátjává tenni el nem mulasztandja, azonnal 
tellyes mértékben meg is győződnie kell. Ez így lévén nincs egyéb 
hátra, mint hogy kedves halgatóimat, midőn hivatal szerinti előadási- 
mat elkezdeni készülök, arra kérjem és intsem, miszerint az előadá
sokra szabott órákat fontos akadály nélkül soha eine mulasszák, az e 
helyen történedő értelmezéseket mindenkoron kellő figyelemmel, 's 
ha szükséges jegyzetekkel is késérjék; egymás iránt mívelt társalgási 
szabályok szerint szelídséggel, 's barátságos modorral megelőzőleg 
viseltessenek, tanítóik és egyéb elöljáróik iránt, kiknek minden gond
jaik, és fáradságuk önök előmenetelére irányozvák, nem szolgai, 
hanem bizodalmát és szeretetett lehellő engedelmességgel és udvari
assággal viseltessenek. Az általam előadandó tanulmány önöknek 
minden törekedését mint szépségével, mint hasznosságával bőven 
jutalmazandja. Egymásiránt mutatott szívességük az előttünk álló is
kolai év lefolyását kellemesítendi. Az elöljáróik és tanítóikhoz simuló 
udvariasságuk és engedelmességük azokat az érettük teendő fáradal
makban megedzendi, 's minden esetre olly kedély hangulatba hely- 
zendi, minél fogva az irántuk mutatott miveltséget miveltséggel, udva
riasságot udvariassággal viszontzandják. Hogy mind ez minnyajunk- 
nak megelégedésére a’ legfőbb mértékben létesülhessen adja a’ ter
mészet Istene!

Mondám Pesten 8dik oct. 1845.
. Jedlik mp.
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fizikának más és más részeiről (hangtan, hőtan, mágnes- 
ség és elektromosság stb.) szokott előadást hirdetni. A 
valóságban azonban az ő főelőadása a gyógyszerészekre 
való tekintettel előadott kísérleti fizika volt, melyet rend
szerint a téli félévben hirdetett meg. Közel is került hoz
zájuk. Nyugdíjazásakor szép albummal tisztelték meg. A 
vaskoronarenddel való kitüntetésekor (1879) gratuláció
jukkal küldöttségileg keresték meg az akkor már Győr
ben lakó Jedliket. A „meglepett” Jedlik kis beszédben kö
szöni meg figyelmüket, zsebéből két borítékot húz elő, 
egyikben a küldöttség útiköltsége, másikban segélyező
egyletüknek szánt összeg.

Jedlik rektor úr

A bölcsészkarnak három évig volt dékánja (1846-1849). 
Dékáni működését a tudományok szükségességéről való 
beszéddel kezdte. Kimutatja ebben az egyetemen előadott 
tárgyak fontosságát. Megmutatkozik benne vallásossága, a 
tudomány történetében, nagyjainak ismeretében való jár
tassága, klasszikus ismeretei. Az 1848-as esztendőben ő is 
lelkesedik (lap alján bekeretezett naplórészlete), örül a ki
vívott szabadságnak, de tanítványait nyugalomra inti. Ez 
nem tette népszerűvé. Csak amikor a tanítványok megér
tik, hogy tanulni azért mindig kell, és látják tudását, akkor 
pártolnak vissza hozzá a közben sebtében kinevezett má
sik tanártól. 1848. szeptemberében, amikor Jellasics seregei 
közelednek, maga is nemzetőrnek áll. Az előírás szerint 
felszerelést vásárol magának. Résztvesz gyakorlatokon, 
sáncásásban. Ha kell, strázsál is, bár ezt inkább megváltja, 
famulusának fiát fizeti meg. De Eötvös emlékbeszédét 
idézve: „A veszély múltán azonban visszatér- saját szavai 
szerint- megint a *közönyös állapotba«, s újra napról nap
ra rendesen és odaadással végezte a maga dolgát. Ilyen 
egyszerű, mint ő maga, volt hazafisága is; nem különös 
jutalomra jogosító érdem, hanem csak kötelesség teljesítése, 
és mégis sokszorozva milliók szívében egy nemzet életének 
és felvirágozásának legszilárdabb biztosítéka. ”

Az egyetemnek 1863-1864 közt rektora volt. Az egye
tem újraalakításának 84. évfordulóján tartott beszédében 
a természettudományok fontosságáról szól. Ebben a be
szédben sem mutatkozik „szaksovinisztának”. Mindenféle 
tudományra kitér, bár a szakterületei rendjében a fizika 
kap nagyobb helyet. A nagy, országos szárazság után 
nem meglepő, hogy az ország gazdasági életét elemezve 
elsősorban a mezőgazdaság fejlesztését emeli ki. Nem 
volt elefántcsont-toronyba zárkózó tudós, jól látta a tudo
mány szerepét a mindennapi életben.

Ugyanezt tapasztaljuk a lelépő rektor beszédében is. Be
számol az egyetem egész életéről, a tantermek, a kórodák, 
a füvészkert állapota, fejlesztésük és új intézetek szüksé
gessége, a fűtés problémája mind helyet kap benne.

1848. Martzius 15-16.
Martzius 15-én. E nap folytában azonban a mozgalmak annyira 

kifejlődtek, hogy a kávéházokban összecsoportosult és Petőfi költő 
vezérlete alatt álló sokaság martzius 15-én 1/2 tíz órakor a mérnöki és 
orvosi ifjúságot az előadások alatt megrohanván, azt magáhozi csatla
kozásra buzdította. Ezekkel egyesülve, 10 órakor épen az egyetemi 
nagyobb épülethez értek, hol az előadásokból szétbocsátott bölcsé
szetiek borzasztó lárma között egyesülvén, az egyetemi épület előtt 
megállapodott, és minekután Petőfi által ezen alkalomra költött nem
zeti dal, és nagyobb részint már Kossuüi Lajos mint országgyűlési 
követ által is indítványozott 12 pont egekig ható éljenzések között 
felolvastatott volna, az egész tömeg Länderer könyvnyomdájába vo
nult, hol az említett pontok és dalnak minden censura nélküli kinyo- 
matását kieszközlötte.

Martzius 16-án. Nagyságos egyetemi Rektor rendeletéből reggel 8 
órakor összeült az egyetemi Tanács arról tanácskozandó, mi lenne 
ezen körülményekben teendő. Ezen alkalommal mindegyik érzé, 
hogy illy politikai mozgalmak között valamint az egyetemi tanárok, 
úgy maga az egyetemi ifjúság közönyös állapotban nem maradhat. 
Ennélfogva tehát igen rövid tanakodás után megegyezett a Tanács a 
következendő pontokban:

1. Hogy a petitió gyanánt és ezen cím alatt „Mit kíván a Magyar” 
minden szögleteken kiragasztott 12 pontot elfogadja.

2. Hogy az egyetemi zászlót az ifjúságnak, ha kívánná, kiadandja 
azon intéssel és tanácscsal, miszerint annak gondját viselnék, magukat 
minden személy és vagyon hántástól óvnák, sőt másokat, ha illyesmire 
vetemedni készülnének, teljes erejükből gátolnák, de leginkább az 
egyetemi, és egyébb tudományos intézeteket minden erélylyel védel
meznék. ... Még nem ütött 9 órát, midőn ezen pontokban az egyetemi 
Tanács megegyezett. Az ifjúság megjelenő küldöttjei csak azt kívánák, 
hogy a zászlójuk adatnék ki, mi nekik teljes készséggel meg is engedte
tett. A kinyomatott petitionális pontokra nézve az egyetemi Tanács 
önként nyílvánítá, hogy azokat ő is magáévá teszi; min a folyosókat 
töltő ifjúság öröm kiáltását hallatván, arra kérte az egyetemi Tanácsot, 
lenne szíves ezen nyilatkozatát az egyetemi téren, mely ezután 15-ik 
martziusi térnek hívandó, sereglő roppant tömegnek személyesen 
tudomására adni. Ezen kívánaténak a Tanács engedvén, lement a vára
kozó ifjú sereghez, melly hallván a Tanácsnak kedvük szerinti határo
zatát, az általuk felemelt és vállaikon tartott Rektor szájából értené, 
öröm rivalgásokkal töké meg a tért és a Tanács minden egyes tagját 
nemzeti szalagokkal és rózsa formába alakított cocáidéval felékesítette.
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A kérdéssel később is foglalkozott. A fizikai tanszék 
intézetté fejlesztését szorgalmazta. Külön gyűjtötte a kül
földi egyetemek tanrendjeit. 1852-ben egy kérdésre vála
szolva fejti ki a fizikai tanszék helyszükségletét. 1869- 
ben, már a kiegyezés után, újra szóba jön új egyetemi 
épület emelése. Jedlik el is készítteti a terveket, de ez 
nem valósul meg. Helyette 1871-ben utazási segélyt kap. 
Ezzel több külföldi egyetemet látogat végig (Lipcse, Ber
lin, Hannover, Göttingen, Bonn, Karlsruhe, Zürich, Mün
chen, nem említve a közben felkeresett erőműveket, gyá
rakat). Feljegyzi az érdekesebb szereket, ahol otthon éri, 
beszél a professzorral. De ennek az útnak sem lett sok 
haszna. Az új épület már Eötvös tanársága alatt készült el.

A tudós Jedlik

A pesti tanár élete nem merült ki az egyetemen való 
tanításban. Pestre kerülése idején aktívan résztvett a fel
lendülő tudományos társaságok működésében. Különö
sen sokat dolgozott a Magyar Orvosok és Természetvizs
gálók Vándorgyűlésein. Szinte minden gyűlésükön ott 
volt, előadott, elnökölt a szaküléseken. Az 1842. szep
temberi második nagy gyűlésen -  a már közölt -  szénsa
vas víz előállítása mellett még bemutató előadást tartott a 
„Villany-mágnesi tünemények”-ről is, ez olvasható a ke
retezett részben. Még nyugdíjas korában is látogatta eze
ket. Előadásai megjelentek a vándorgyűlések kiadványai
ban. A Természettudományi Társulat is ennek első ván
dorgyűlésén alakult meg. Kátai Gábornak a királyi ma

gyar Természettudományi Társulat történetéről írt köny
vében sokszor szerepel Jedlik neve. Választmányi tag, 
előad, elnököl. Szertárát felajánlja előadások tartására. Itt 
hall először a fényképezésről. Az első adandó alkalom
mal, 1842-ben, Bécsben Daguerre-készüléket vesz. Saj
nos, tőle származó fényképet nem ismerünk. A Társulat 
kiadványában jelenik meg „delejező" gépének leírása.

Előadott a német természetkutatók 1856-os bécsi gyű
lésén elemeiről, és a villamos forgásokról. Innen kerülhe
tett neve a motor feltalálójaként néhány német, francia és 
olasz munkába.

Működött az Iparegyletben is. Több minden gépről 
kérték bírálatát (orgona, malom, gőzgép, mozdonyok). 
Kammermayer Károly polgármester 1877-ben az új vá
rosháza villámhárítói ügyében kérte szakvéleményét.

Az Akadémiával való kapcsolata, úgy látszik, nem volt 
szerencsés. Eötvös írja emlékbeszédében, hogy az ülése
ken résztvett, érdeklődést tanúsított az Akadémia iránt, 
de székfoglalóján kívül csak egyszer tartott előadást. Sze
rinte a matematikai formulák, a felsőbb mennyiségtan 
riasztotta el. Kétségtelen, ebben lehet is valami igazság, 
bár kéziratai tanúsága szerint, Jedlik ismerte a felső 
mennyiségtant. Ismertettem fiatalkori latin nyelvű jegyze
teit. Mint az 1862-ben alakult tanárvizsgáló bizottság tag
jának is bírálnia kellett olyan dolgozatokat, amelyekben 
használják a kalkulust. Kéziratai közt van egy csomag, 
melyre Ferenczy ráírta: „Magyar előadási jegyzetek”. Gya
núm Ugyan, hogy több darabja ezeknek a tanárjelölti 
vizsgadolgozatok alapján készült, de mind Jedlik írása. 
Az is lehet, hogy a kiadott témákat maga is feldolgozta, a

VILLANY-MÁGNESI TÜNEMÉNYEK
Szeptember 8kán tartatott 2-dik közgyűlésben Jedlik Anián az 

egyetemben természettudomány tanítója, folyó századunk találmány
dús jelenkorában, midőn a gőz hathatós, de egyszersmind veszede
lem tellyes erejét villany-mágnesi íelectro magneticum) erővel pótolni 
reményijük, vagy legalább is óhajtjuk, a villany-mágnesi tünemények
ből következendőket, mint az orvos és természettudományi gyüleke
zetét érdeklőbbeket, minden hosszabb elméleti és észképi (theoreti- 
cum) értekezést mellőzve, rövid magyarázattal mutata elő:

lször. Egy rézedényekbül, és azokba eresztett horganylemezek
ből öszveállitott villany indítót (Electromotor), melly Dánielnek na
gyon czélszerű találmánya szerint alkotott Voltai elemekből állván, s 
a két különböző érezrészeken kívül még két különböző nedűt, neve
zet szerint vízzel hígított kénsavat, és vízben feloszlatott kénsavas 
rezeget magában foglalván, élénk villany folyamat gerjeszte; mit az 
olvadásig megizzódott vas és lomany sodronyok tagadhatatlanul 
bizonyítanák.

2szor. Az említett indító által gerjesztett villanyfolyam egy rézsod
ronyon általvezettetvén, abban azonnal mágnesi tulajdonokat ébresz- 
te föl, mert az említett sodrony vasporba buktattatván, abbul tetemesb 
mennyiséget magához vonva addig tartotta, még a villanyfolyam meg 
nem szüntetett.

3szor. Megmutatá, hogy akár s minő idomú vashasáb a pillanatnál 
számtalanszor kisebb időpontocskában igen erős villany-mágnessé 
változtatható, ha a körülötte tekert, de előbb selyemmel, vagy pamut
tal beborított (villanyosán elszigetelt) sodronyon a villanyfolyam ve
zettetik. Egy tizhíivelknyi hosszú, és két hüvelknyi átmérőjű patkó 
idomra görbített vashasábban az említett módon olly hatalmas mág
nesi erő állott elő, melly 450 fontnyi terhet tartani elbírt; bizonyosan 
még nagyob súlyon is daczolandó, ha a mérlegül használt egyenlőt
len karú emelcsőnek hosszabbik karja, a körte (cursor staterae roma- 
nae) gyanánt szolgáló 50 fontnyi terhet a támaszponttul tovább moz- 
dítni engedte volna.

4szer. Hogy mindenkinek könnyen megérthetővé tegye, miképen 
lehetséges a villany-mágnesi erő által folytonos mozgást eszközölni, 
egy nagyon egyszerű villanymágnesi forgonyt mutatott be, mellynek az 
egyik mozogható villany-mágnese a másik mozdulatlan villany-mágnes 
kölcsönös vonzó és taszító ereje által igen élénk forgásba jőve.

5ször. Végtére előmutatott egy 8 hüvelknyi hosszú alapdeszkára 
feszített üres hengert, mellynek belsejét egy vékony selyemmel be
vont több száz lábnyi hosszú rézsodrónybul készült tekercs tévé, kül
sejét pedig egy másik vonalnyi vastag, és szintén selyemmel bevont 
rézsodronybul alkotott tekercs fődé; ezen tekercsek mindegyike a 
selyemboriték által egymásnál egészen elszigetelve lévén. Ha ezen 
készületnek vastag réz sodronybul álló tekercsén a villanyfolyam ál- 
talvezettetik, az a vékony rézsodronybul alakított tekercsbe ki nem 
térhet; mert ezen tekercsek egymástul elszigetelvék; de ha a vastag 
rézsodrony tekercsen megindított villanyfolyam megszakad, azonnal 
a vékony rézsodrony tekercsben létező villanyosság egy pillanatnyi 
időre meglódul; s azon személyben, ki a hosszú de vékony sodrony
bul készült tekercsnek szabadon kiálló két végét kezeivel, vagy testé
nek más részeivel érintené, erős villanyütést okoz, főkép, ha az üres 
hengersodrony tekercsbe előlegesen egy puha vashenger helyezte
tett. - Figyelemre méltó vala, hogy ezen előremutatott sodronytekercs 
készítménynek vastagabb sodronyán megindított villany-mágnesi 
szikrázó (electro magnetischer Funkengeber) majd Nejftül feltalált 
kalapács és üllő név alatt esméretes készületnek segítségével minden 
másod perczben sokszor félben szakasztván, olly erős egymást legna
gyobb sebességgel követő villanyütéseket idézett elő, miilyenek csak 
az igen nagyszerű Volta oszlopok, vagy igen hathatós rendes mágne
sekkel ellátott mágnesvillanyos (magneto electricus) műszerek által 
eszközölhetők. Ezen tekintetbül indulva, az említett sodronytekercsi 
készítményt, mint a Volta oszlopánál sokkal egyszerűbbet, a mágnes
villanyi eszközöknél pedig legalább is ötször kevesebb költségbe 
keriilendőt, gyógyítási czélra könnyen alkalmazhatónak nyilvánitá.

414 FIZIKAI SZEMLE 1 9 9 5 /1 2



tanárjelölteknek tartott előadásokban használta. Ezekben 
bizony ott a kalkulus, mai szóval az differenciál- és integ
rálszámítás használata. A fizika fejlődésével öreg korában 
is lépést tartott. Ha meggondoljuk, hogy tanítványai 
1850-ig, 50 éves koráig, a mai gimnázium két utolsó éves 
tanulóinak felelnek meg, hiszen a bölcsészkarból lett 
1850-ben a gimnázium 7., illetve 8. osztálya, akkor nem 
csodálkozunk, ha azoknak, akik ráadásul ügyvédnek, 
orvosnak meg hivatalnoknak készültek, nem akart túl 
sok „matematikai fizikát” tanítani. 1850 után zömében 
gyógyszerészeket tanított. Ott sem volt ilyesmire szükség. 
A maga munkáiban is megvolt nélküle. Eötvös előadási 
jegyzetében sem találunk több matematikát, mint Jedliké
ben. Ha igazságosan akarjuk Jedliket megítélni, ezeket is 
figyelembe kell venni.

1872-ben belépett a Földrajzi Társulatba is, de itteni 
működéséről közelebbit nem tudok.

Pesti működése alatti találmányairól más 
értekezések szólnak. Csak Ferenczy két meg
jegyzését idézem velük kapcsolatban: „Nem 
volt a naivságig szerény, csak az amerikai 
üzleti szellem nem fütötte lelkét. A tudományt 
önmagáért szerette, nem az üzletért.” És a 
másik: „Nem értheti, nem értékelheti Jedlik 
Ányost, aki a feltalálóban nem ismer rá az 
elvi kérdésekbe merülő tanárra, sem az, aki a 
tudós kutatásában nem látja meg a feltaláló
tól kiszabott irányt. ”

Ide kívánkoznak Horváth Árpád megjegy
zései is (Fizikai Szemle, VII. 1957. 5. 139— 
179 ): Olvasmányai miatt tisztában kellett len
nie találmányai fontosságával. Jedlik kora 
legképzettebb magyar természettudósa volt.” 
És: nem szerény, szűklátókörű vidéki tanár 
volt, hanem „Európai tudós". Utal utazásai 
alatt szerzett tapasztalataira is.

Hosszú egyetemi tanári pályán kitünteté
sekben is van része. 1868-ban az egyetemi 
tanács felterjesztésére királyi tanácsosi címet 
kap. 1873-ban az Akadémia tiszteleti tagul, a 
Természettudományi Társulat örökítő tagul 
választja. Nyugdíjba vonulása alkalmából 
1879-ben a vaskorona-rend lovagja lesz. Ami
kor a 1891-ben megalakul a Mathematikai és 
Physikai Társulat, Eötvös javaslatára első ren
des tagul írják be.

Jedlik Ányos nyugalomban

Végül eljött az idő, hogy nyugdíjazását kér
je. Az Akadémiához küldött önéletrajzában azt 
mondja: „Miután a győri gymnáziumban 1 
évig, a benczésrend főapátsági lyceumában 4 
1/2 évig, a pozsonyi akadémia természettani 
tanszékén 10 évig, a budapesti tudomány- 
egyetem természettani tanszékén pedig 3 7 1/2 
évig, tehát a tanári pályán összesen 53 évig 
működött volna, saját kérelme folytán 1877/ 
78-dik. tanév bevégeztével, nyugalmaztatott. ” 

Az akkori főapát, Kruesz Krizosztom (1819-1885) 
kitűnő fizikus, Jedliknek nagy tisztelője. Rábízza, hogy 
a rend melyik házát választja lakásul. Jedlik Győrbe kéri 
magát. 1878. október 25-én költözik Győrbe. Visszake
rül abba a szobába, ahol első tanári működését meg
kezdte. Itt sem pihen. A fizikával is foglalkozik. Ekkor 
tervezi az úgynevezett győri dinamót, az öngerjeszléssel 
működő egyesített Ritchie-Pacinotti-gépet. Tovább fog
lalkozik „villamfeszítóivel”, róluk tartott előadása meg
jelenik a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Ván
dorgyűléseinek munkálataiban, német fordítása a Carl’s 
Repertóriumban. Az 1880-as vándorgyűlésen mondja el 
vallomását, a természettudósokban megkívánt kellékek
ről. Az Akadémia gyűléseit is látogatja. Ilyenkor Eötvös 
tanúsága szerint bejár volt szertárába, gyönyörködik 
készülékeiben. „Csöves villamszedóit” ismeri meg legto
vább, a többit már elfelejti.
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Közben mások elkezdik közhírré tenni műveit. Guil- 
lemin könyvének magyar fordításának függelékében (A 
mágnesség és elektromosság, Term. Tud. Társ. 1885.) 
Bartoniek Géza ismerteti, ábrával is kísérve leydeni-pa- 
lackos láncolatát, a csövest is megemlítve (831-837 
old.). A közvetlen elektromos forgás feltalálásánál kiiga
zítja Guillemin tévedését, aki Jedliket „egy német”-nek 
nevezi. (A bécsi nagygyűlésen tartott előadásból gon
dolhatta Jedlik német voltát.) Klupathy Jenő a Termé
szettudományi Közlönyben ír Jedlik dinamo-elektro- 
mos gépéről, 1890-ben 1893-ban Palatin Gergely, a 
pannonhalmi főiskola fizikatanára, aki Jedliktől kikö
nyörögte „osztógépét”, összerakta és tökéletesítette, 
Jedlik előtt ismertette azt a Mathematikai és Physikai 
Társulat 1893. április 5-i közgyűlésén. (A cikket rövidít
ve közöljük.) Hankó Vilmos „Egy elfelejtett magyar ta
lálmány” címen a Természettudományi Közlöny 1894-es 
első számában Jedlik ifjúkorában írt, a szódavízgyártás
ról szóló cikkét szinte teljes egészében magyarra fordít
va közölte.

l ü n á k .  megköszönvén ux üdvözlő szavakat, a  kővetkezőket m o n d ja : 
«A felolvasott névsorból megtudtuk, bogy hazánk m athem alikusainak és 
physikusainak nagy többsége szövetkezett velünk a  T ársulat megalakítására. 
Én úgy érzem, hogy a névsor nem  lenne teljes, ha annak a neve hiányozna 
belőle, ki nemcsak korára nézve valam ennyinket fölülmúl, hanem  érde
meinél fogva is a  legelső helyet foglalja pl közöltünk. Dr. J k u lik  Á n y o s  

kiérdem esült egyetemi tanárt, az első m agyar physikust értem , ki 01 év 
óta él és életének legnagyobb részéi a  tudom ánynak szentelt m unkásság
ban töltötte, még pedig oly korban, a melyben a  viszonyok nem  voltak oly 
kedvezők, m int most. Kedvelt tudom ányát nemcsak bám ulatos szorgalom
mal, de rendkívül éles elmével is művelte és csak az ö páratlan szerény
ségén m ull, hogy e század nem egy nagy fontosságú tudom ányos fölfede
zésének dicsősége nem az ő nevéhez fűződik. Az iránta való mély tisztele
tünket véleményem szerint legjobban az állal fejezzük ki, ha  társulatunk 
első határozatával a  M u l l  ta n  l a ü k a l  és P l  r ; / .s ik á l  T á n  u h  t i  a lm i  r a m i e s  l a t i 

j á v á  v á l a s z t j u k  m r / j  s  t t á v é i  a  U n j a k  n á v s u r á h a u  a z  e b ü l  I t r b j v a  f e l í r j u k .* 
(ElfogadUilik.)

Részlet a Mathematikai és Physikai Lapok első évfolyam harmadik füze
téből, mely a Mathematikai és Physikai Társulat 1891. november 5-i 
megalakulásáról tudósít. Eötvös Loránd elnöki ajánló szavai.

Jedlik nyugalmi éveiben is állandóan Igyekezett a tu
domány fejlődésével lépest tartani. Most is vásárolt köny
veket. A győri könyvkereskedők kérés nélkül is küldték

Palatin Gergely: JEDLIK OSZTÓGÉPÉRŐL
T. Tagtársaim! Még a szabadságharcz idejében történt, hogy az 

akkor már a népfölkelők sorába tartozó veterán tudósunk, dr. JEDLIK 
ÁNYOS, nappal részt vesz az ország fővárosát, az akkor még ifjú Pes
tet védő sánezok fölépítésében, éjjel pedig laboratóriumába visszavo
nulva folytatja félbeszakított kedvencz művét -  nevezetes osztógépét 
s nem sokára be is fejezi.

Korántsem akarom azt vitatni, hogy JEDLIK gépe a maga nemében 
egyszersmind a legelső is. Hisz FRAUNHOFER és NOBERT már jóval 
előbb készítettek és pedig kitűnő rácsokat, úgy hogy e tekintetben 
veterán tudósunkat fölül is múlják. De úgy látszik az ő czélja eleinte 
nem annyira a beosztás finomsága, mint inkább a fölosztás élénksége 
és mélysége vala; innét van az, hogy az ő rácsainak szinjátéka majd
nem páratlan a maga nemében.

Nagy baj volt veterán tudósunkra az, hogy a gép javítását és töké
letesítését nem maga végezhette, hanem másokra kellett azt rábíznia; 
ilyformán eshetett meg rajta az, hogy a 60-as évek elején, egyik vaká- 
czióban, mielőtt útra kelt volna, a gép javítását s tisztítását valami ván
dor mechanikusra bízván, ez a gépet ugyan szétszedte, de aztán töb
bé nem foglalkozott vele, hanem inkább megkárosítva a laboratóriu
mot, megszökött. Ez az eset annyira elkeserítette veterán tudósunkat, 
hogy a szétszedett masinát úgy a mint volt -  darabonkint egy ládába 
hányta s többé nem foglalkozott vele.

Ily állapotban került 1879-ben az osztógép Győrre és később 1884- 
ben sokszori kérésem-könyörgésem után Pannonhalmára. A mikor én 
a majdnem 20 éven át romokban heverő gépet ládájából kiemeltem, 
fogalmam sem volt, hogy milyen lesz az alakja teljesen összeállított 
állapotában; de ismeretes volt előttem annak czélja s rendeltetése s 
így az összeállítása végre még is csak sikerült.

Maga az osztógép körülbelül 1 méter hosszú és 1/2 méter széles; 
főbb alkotó részei öt esztergályozott falábakon nyugvó sárgaréz asz
talra vannak erősítve.

A főbb alkatrészek a következők:
1. két külön sínpárokon csúszó szán;
2. a gyémántot fölemelő és leeresztő készülék;
3. a csavart forgató szerkezet.
A T betű alakban elhelyezett sínpárok egyikén mozog egyenes 

irányban a karezoló készüléket tartó szán; a másik sinpárop pedig egy 
második szán csúszik ide-oda, melyre a karczolandó üveg erősíthető. A 
mellékrészek az üvegtartó szánnal együtt a gép főkerekétől nyerik 
mozgásukat s az egész gép működés alkalmával oly benyomást tesz 
oldalról nézve, mint valami a század elejéből való WATT-féle gőzgép.

Minden osztógépnek legfőbb kelléke az, hogy hibátlan legyen a 
csavarja. Az úgyszólván a lelke az egésznek; a csavar jóságától függ 
mindenesetre a rácsok tökéletessége. S aligha tévedek, ha azt állítom,

hogy még manapság is azért találunk oly kevés rácsosztógépet az 
optikusok és mechanikusok műhelyeiben; mert igen kevesen tudnak 
hozzá való mikrometercsavart készíteni. A legutóbb készült csava
rom, mint említem, csak 1/4 mill, menetekkel bír s ha erre alkalma
zom a 200-as fogaskereket, az osztógép önmüködőleg 800 karczola- 
tot húz egy-egy milliméterre.

Miután sikerült jó csavart előállítanom, megpróbáltam készíteni 
finomabb fogaskereket is; a legutolsó magam készítette fogaskerék
nek nem kevesebb mint 524 foga van, ha ezt használom az 1/4 milli
méteres mikrométer-csavarral együtt, a gép még mindig maga igazít
va, 2000 karczolatot ejt egy-egy miliméterre.

A gép már azért sem járhat gyorsan, mert a gyémántot minden hú
zás végén föl kell emelnie s a rákövetkező húzás elején ismét letennie 
és pedig nagyon óvatosan, hogy a finom csúcs az ütés következtében 
csorbát ne szenvedjen. De maga a húzás sem mehet gyorsan, mert 
akkor az éles gyémánt ugrándozva halad el az üveg felületén s a 
húzás maga nem lenne szabályos. Én rendesen úgy járatom a gépet, 
hogy egy-egy húzásra szánt idő 13-15 mp. között váltakozik.

A gyémántnak az excentrikus korong segélyével való fölemelését 
és letevését, továbbá a karcolandó fölületnek a gyémánt alatt való 
elhúzását, úgyszintén a gyémánttartó szánnak a megfelelő mértékben 
való elcsusztatását az osztógép fökereke végzi. Ezt a főkereket a pan
nonhalmi physikai szertár tulajdonát képező eredeti GRAMME-féle 
mágnes-elektromos motor hajtja, a motort pedig czélszerüen beren
dezett nagyobb fajtájú DANIEL-féle elem forgatja.

Jedlik rajza osztógépe diífrerenciálcsavarjáról
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A mesterséges ásványvíz készítéséről -  Palatin Gergelynek adott ma
gyarázat 1893- április 25-én.

hozzá az újonnan megjelent munkákat. Arra panaszko
dott, hogy a könyvek mellé nem küldenek elolvasásukra 
való időt is. Szobájában hat lámpát is tartott, mégsem volt 
megelégedve a világítással.

A város dolgai is érdeklik. A helybeli „notabilitások- 
hoz” maga a főapát kísérte el bemutatkozásra. De aztán 
maga is sétált a városban. Amikor Bierbauer Lipót győri 
bencés tanár a vízvezeték építését szervezte, tanáccsal is, 
részvények jegyzésével is támogatta. Halála előtti évben a 
gimnázium diákjai számára alapítványt hozott létre, hogy 
kamataiból fizikai pályamunkákat jutalmazzanak.

Eljárt közben kirándulni is. Vénekre búcsúra ment, 
egy ízben vadászaton vett részt, máskor a Balaton partján 
fürdőzött. Egész életében kedvelte a zenét. Már pozsonyi 
tanár korában zongorát vett. Háztartási naplója szerint 
többször hangoltatta, nyilván használta. Színházba, hang
versenyre is járt. Ezen szórakozásokat Győrben is megta
lálhatta.

Egész életében jótékonykodott. Jövedelmének jó ré
sze segélyekre ment el. Kezdetben inkább csak rokonait 
segítette, meg egy korán elhalt pozsonyi tanártársa özve
gyét, gyerekeit és unokáit. De már hamar fordultak hoz
zá tanítványai, ismerősei is kisebb-nagyobb „kölcsönö
kért”. Tisztában volt vele, hogy ezeket sose fogja vissza
kapni, mégis mindig adott. Kiadási naplójában feljegyzi 
a koldusoknak adott összegeket is. Érdekes, igen ritkán 
szerepel úgy, hogy egy koldusnak. Legtöbbször valami 
megjegyzés van mellette: egy vak koldusnak, egy elsze
gényedett özvegyasszonynak, egy szegény asszony te
metésére stb. Látszik, szóbaállt velük, emberszámba vet
te őket. Nem csoda, ha jótékonyságának híre kelt. Meg
jelentek a teljesen ismeretlen segélykérők is. Válaszleve
leiben kimutatja ugyan, hogy az illető érdemtelen a se
gélyre, de azért 5-10-20 forintot küld. Amikor Győrbe 
kerül, egy füzetet nyit. Hogy könnyen rátaláljon, a belső 
borítón egy jegyzéket készít: Segélyezést igénylő győri 
egyesületek. 11-et ír össze, árvaháztól az izraelita nőegy
letig. Érdeklődhetett, melyiknek mennyit szoktak adni a 
segélyező egyesület tagjai. Meg is kapták járandóságukat 
tőle rendszeresen.

Végül lejárt az ideje. Négy napi csendes haldoklás 
után, 1895. december 13-án hajnali 2 órakor elhunyt. 
Temetése másnap, december 14-én volt, hatalmas hóvi

harban. A reggel bemutatott gyászmise után a győri 
püspök szentelte be testét, a sírnál a főapát, akkor Fe
hér Ipoly, maga is fizikus végezte a szertartást. Az Aka
démiát Eötvös Loránd, az Egyetemet Lengyel Béla rektor 
képviselte.

Sírja nem volt végleges nyughelye. Az akkori temetőt a 
város lassan körülnőtte. 1935-ben a többi rendtaggal 
együtt a mai új temetőbe vitték át holttestét, a rend új sír
boltjába. 1942-ben meg a város, amikor megkezdte neve
zetes lakóinak díszsírhelyre való temetését, neki is ado
mányozott egyet. Ma ott nyugszik.

FÜGGELÉK -  Jedlik Ányos találmányai
EGYSARKI V1LLAMINDÍTÓ

1 Önerősítés elve 1856
2 Dinamó-villamos elv 1859
3 El.-m.-es áramváltós gép, öngerjesztésse 1859
4 Egysarki áramindító szeletes rézhengerrel 1862
5 Induk tor-tekercs 1863
6 Egysarki áramindító szedő-gyűrűk nélkül 1868
7 Egyesített Ritchie-Pacinotti-gép, öngerjesztéssel 1879
8 Megosztásos gépcsoport 1882

ELEKTROSZTATIKA
9 Dörzsölési villamgép, papirkoronggal 1847

10 Üvegbúra-sorozat, kis tf., nagy kap. 1846
11 Módosított elektrofor 1853
12 Palackos villamszedő, ollós szerkezettel 1863
13 Palackos villamszedő, emelős szerkezettel 1863
14 Csöves villamszedő 1866
15 Holtz-gép módosítása 1869
16 Nagy megosztógép 1869
17 Csöves villamszedős villamfeszítő, átfordulós sürítőkkel 1872
18 Csöves villamszedős villamfeszítő, átfordulós kisütőkkel 1872

ELEM
19 Papirfalas galváncellák
20 Szénelektródok gyártása (33. a.)
21 Cella-keretek, salétromsav ellenállók
22 Sarokkivezetés, saválló (34. a.)
23 Szénelektródok gyártása (33. b.)
24 Sarokkivezetés, saválló, külső (34. b.)
25 Folyató telep
26 Első magyar villamossági társaság
27 Savgőzök értékesítése
28 Első magyar villamossági társaság, szabadalmak
29 Áramszabályozó mérleg
30 Pt-oz kétszénlemezes elem
31 Gáz-elem
32 Távírászati telep
33 Pt-val bevont szénlemez
34 Első magyar villamossági társaság, felszámolás
35 Légmente agyagcella
36 Egyszerre tölthető felhajtó telep
37 Egymást lesarkító elemek
38 Átkapcsoló tábla a lesarkító telephez
39 Mangánszuperoxidos akkumulátor
40 Egysarki áramszabályozó
41 Forgótekercses áramszabályozó

FÉNYTAN
42 Fénytalálkozási 90 fokos tükörpár 1865
43 Fénytalálkozási kettős hasáb 1865

LÉGSZIVATTYÚ
44 Hg-os légszivattyú (légsúlymérős) 1862
45 Hg-os légszivattyú (előritkításos) 1862

1847
1847
1852 

1852-1860
1853
1854 
1854

1854-1861
1854
1855
1855
1856
1856
1857
1858
1858
1859
1860 

1862-1867
1866
1867
1868 
1868

Ferenczy nyomán, témák szerint.
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MÁGNESEZÉS
46 Delejező gép 1856
47 Áramszakaszok alatt úszó Amper-f. szánok 1860

MÉRÉSEK
48 Érzékeny elektroszkóp 1855
49 Forgó vízvoltaméter 1859
50 Motoros áramíró 1861
51 El. din. hatásra mérleg 1868

VILLAMOS MOTOR
52 El. m-es folytonos forgás elve 1829
53 Sokszorozóban forgó el. m. 1830
54 El.m. kőiül forgó sokszorozó 1830
55 Az első elektromotor 1830
56 M-el. gép, kettősen tekercselt vasmaggal 1839-1854
57 Villamos gépkocsi 1842
58 Módosított Nicholson-féle multiplikátor 1853
59 Két delejkeresztes motor 1854
60 Forgó villamdelejpár 1856
61 Önmaga körül forgó villamdelej 1856
62 Ellenkezően forgó két tekercs 1857
63 Áramvezető körül forgó villamdelejpár 1857
64 Közös tengely körül forgó el.m. és tekercs 1857
65 Egysarki forgó el.m. patkó 1858
66 Egysarki motor, dinamó 1859

OPTIKAI RÁCS
67 Mikrométercsavaros osztógép (12. a.) 1843
68 Osztógép, kézi forgatással (12. b.) 1846
69 Rácsbevonatok 1. 1848
70 Osztógép, diff.-csavaros 1851
71 Rácsbevonatok 2. 1851
72 Osztógép, elektromotorral (12. c.) 1854

A MELEG SUGÁRZÁS
Jedlik Ányos a negyvenes évek első harmadában egy 

nagy terjedelmű természettant készült írni az Egyetem 
hallgatóinak. A műnek első része: „Természettan elemei. 
Első könyv. A Súlyos Testek Természettana” jelent meg 
nyomtatásban 1850-ben. Az 1847. és 1851. között készí
tett „Hőtan” 1990-ben került kiadásra L iszi János gondo
zásában. A magyar tudományos nyelv kialakulásának 
egy fontos láncszemét és a főtételek explicit kimondása 
előtti állapot hőtani ismereteinek összefoglalását ismer
hetjük meg a 66 oldalas könyvben. A mű Jedlik pedagó
gusi vénáját mutatja. A hőtant kísérleti fizikaként tár
gyalta, ezt tükrözi a kísérleti eszközök nagy száma.

Régiebb természetvizsgálók a meleget egy igen finom, 
súlytalan, vagy legalább észrevehetetlen súlyú folyó 
anyagnak tartották, melly minden egyéb anyagokon ke
resztül hat. A’ természettan jelen állapotában azonban a 
meleg anyagok köze nem soroltatik, hanem az egész vi
lágon elterjedett lebegény (aether) valamivel nagyobb 
hullámú rezgésének állítatik, mint a’ minő a’ világosság 
származására szükséges.

Midőn valamelly test hévmérséke a’ körül álló testek 
hévmérsékénél magosabb, abból a melegnek minden irány- 
báni elterjedését onnét vehetni észre, hogy emezeknek hév
mérséke növekszik. Ezen melegterjedés kétféleképpen szo
kott megtörténni t.i. sugárzás, vagy vezetés által.

Minden meleg testből, a meleg mindenféle sugárok 
gyanánt ömlik. Erről könnyű meg győződni, ha egy me
legített vas golyó közelébe hévmutatót helyzünk, és

73 Rácsbevonatok 3- 1854
74 Rácsbevonatok 4. I860
75 Rácsbevonatok 5. 1863
76 Étető folyadékok 1863

REZGÉSEK
78 Mechanikus hullámgép 1847
79 El.m-es hullámgép 1868
80 El.m-es hosszrezgő készülék 1868
81 El.m-es keresztrezgő készülék 1869
77 Egym. merőleges rezgések eredője 1872
82 Haladó + két rezgőmozgás hangvillával 1874
83 Haladó + két rezgőmozgás 1876

MESTERSÉGES ÁSVÁNYVÍZ
84 Töltőcső 1826
85 Savanyúvíz 1835

VILÁGÍTÁS
86 Főáramkörű hidrosztatikus ívlámpa-szabályozó 1855
87 Hosszú égésidejű ívlámpa-szabályozó 1857

Irodalom
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Jedlik Ányos

ennek gömbjét a meleg golyóra nézve égy közbesitett 
körény alakú1 fémlemezkével befödjük. Míg ezen lemez
ke a hévmérő gömbje előtt áll, az addig a’ semmi hév- 
mérséki növekedést nem mutat, mi azonnal megtörténik 
ha a lamez onnét elmozdíttatik. Az egyennemü közegbe 
kiömlő meleg tehat egyenes vonalakban halad, és pedig 
mindenfelé; mert egy az eredvény bár melly oldalra, alul 
vagy felül helyeztessék is a hévmutató. Ennél fogva az e 
képen terjedő meleg sugárzó melegnek mondatik.

A sugárzó meleg haladási sebességét megmérni eddig 
nem valának képesek a természetvizsgalók, de azon nagy 
hasonlatosságnál fogva melly a meleg és világosság között 
létezik alaposan gyanítják, miként a’ meleg sugárainak 
sebessége vagy egyenlő a’ világosság sebességéhez, vagy 
attól nem sokkal különbözik. Wrede szerint meleg sugá
rok sebessége úgy víszonylik a világosságéhoz mint 4:5.

Minthogy a meleg sugárak egyenes irányban őmlenek, 
szükségkép következik, miként erősségűknek a’ megfu
tott tér négyzetének arányában fogynia kell; mert azon 
bebizonyítás, mellyet a nehézségi erő különböző távokrai 
hatásáról, vagy a’ hangnak terjedése közbeni gyengülésé
ről már előadtunk, ezen esetre is teljesen alkalmazható.

A sugárzó meleg mennyisége, melly a ’ meleg testből 
bizonyos idő alatt kiömlik több körülményektől függ. Ta
pasztalás szerint annál több meleg sugárzik ki a testből

' Kör alakú.
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a) minél nagyobb annak a hévmérséke b) minél na
gyobb a sugárzó test felülete, c) Minél göcsörtösebb 
ezen felület, d) Végre a sugárzó meleg mennyisége függ 
még a meleg test anyagának minemüségétől2 és színétől 
is. A két első pont igazsága önként világos, a két utóbbié 
következő kísérlettel bizonyítható. Vétessék egy köb- 
alaku3 fémlemezből készült edény mellynek egyik oldala 
legyen lehetőleg sima, másik á maga közönséges állapo
tában, harmadik össze vissza karczolva, negyedik pedig 
gyertya láng füstjével'1 bevonva. Ha ezen edény mind
egyik oldalának ellenében egy egy hévmutó állítatik, és 
magába az edénybe meleg víz töltetik, nem sokára látni 
való lesz, hogy a’ füst korommal födött felület előtt léte
ző hévmutató legmagosabb, a karczolt fém felület előtt 
alantabb, a közönséges állapotban hagyott oldal előtt 
még alantabb, a simitott oldal előtt pedig legalacsonyabb 
hévmerseket mutatand.

Jegyzék. A mondottak nyomán magyarázzuk a) Hogy a 
szobákat fűtő kemenczék annál könnyebben kiömlesztik 
melegüket, minél bádgyattabb5 felületüek. Ellenben 
meleg vizet, gőzt vagy levegőt vezető csők annál inkább 
megóvják azokat a meghűtéstől, minél simábbak és fé
nyesebbek. b) Hogy szabad ég alá kitett göcsörtös felüle
tű fémdarab hamarabb megharmatosodik, mint ugyan 
akkora de tükörsimaságu fém. cl) Tiszta csillagos éjsza
kán széli nem létekor a föld színe több foknyival hide
gebb a fölötte létező közegnél;6 mert ez a földnél kisebb 
sugárzási tehetséggel bír; s ezen alapul a harmat és a dér 
származása, e) Forro földövön lakó emberek színe barna 
V. fekete, a hideg öv alatti állatok szőre pedig többnyire 
fehér; t.i. azért hogy amazok a testükben fejlődő meleget 
annál könnyebben kisugározhassák, emezek pedig job
ban megtarthassák. Ezen oknál fogva jő az állat izzadásba 
ha keleténei jobban felhevül, mert a víz minden sima fe
lülete mellett akkora sugárzó tehetséggel bír, mekkorával 
a korom. A víznek e tulajdonságánál fogva Bengaliaban 
5 °R7 hévmérsék alatt is megfagyasztják a vizet.

Ha a meleg testből kiömlő sugarak másnemű közegbe 
ütköznek, ettől részént visszahajtatnak,8 részint átbocsáj- 
tatnak, részént elnyeletnek. A visszahajtott, és átbocsájtott 
sugarak bizonyos körülményekben még azon módosítás
nak is vannak alája vetve, melly sugár sarkításnak (pola- 
rizatio) mondatik.

Azon sugárzó meleg mennyiség, melly az új közeg 
felületétől az előbbibe visszahajtatik függ leginkább az uj 
közeg anyagának minéműségétól. A fémek minden 
egyébb testek között legnagyobb visszahajtási tehetség
gel bírnak, főkép, ha felületük simítás közbeni nyomás 
által keményebbé tétetik, valamint ezt Melloni tapasztala
tai bizonyítják. A visszahajtott sugaraknak visszaverődési 
szöglete9 egyenlő a beesési szöglethez. Ezt a következő 
kísérletből következtethetni.

Két, fémlemezből készült, és legalább is másfélláb- 
nyi'° átmérőjű homorú tükröt egymás ellenébe 3 vagy 4 
ölnyi távolságra akkép helyeztetvén, hogy tengelyeik 
össze essenek, tétessék az egyiknek gyupontjába11 tap
ló, vagy gyújtó fácskával ellátott gyertya, a másik tükör 
gyupontjánal létező huzal kosárkába pedig rakassák 
elegendő izzó szén. Mihelyt ez a’ czélszerűen használt 
fújtató segítségével eleven izzásba hozatik, a tapló vagy 
gyertya azonnal meg gyűl, mi csak az előre bocsájtott 
állítmány igazsága mellett lehetséges. Ha a meleg suga
rakat visszaverő uj közeg felülete szabálytalan görbüle- 
tű és göcsörtös, a fellebb kimondott törvényt minden 
egyes sugar követi, de mivel a göcsörtes ’s egyenetlen 
felületnek csak nem minden pontjaiban más a beesési 
szöglet, következik, hogy a visszaverődött sugaraknak 
minden irányban kell visszaverődniök. Az illy módon 
visszahajtott sugarak szétszórt (dispersio) sugaraknak 
mondatnak.

Jegyzék. A meleg sugarak visszaverődéséből érthetni, 
hogy több körülmények egyenlősége mellett a’ borult 
éjszakák soha sem olly hidegek, mint midőn a csillagokat 
tisztán láthatni; továbbá hogy felhős éjszakákon vagy 
igen kevés vagy semmi harmat nem származik; végre 
hogy tavaszi időben, midőn még a dértől tartani lehet, 
annak képződését a szöllók és kertek felett gerjesztett 
vékony füst fatyoll által is sikeresen gátolhatni.

A testeken átbocsájtott meleg sugarak mennyisége 
szintén csak azoknak az anyagi minemüségétől feltéte- 
leztetik. Minél egyenlékenyebb valamelly test részecs
kéinek halmazi szövege12 vagy szerkézete, minél pará- 
nyiabbak a részecskék közti likacsok, a test annal na
gyobb átbocsájtási tehetséggel bír. Ennek okáért na- 
gyobbrészént ugyan azon testek, mellyek a világosságot 
átbocsájtják a’ meleg sugarak átmeneteiét sem gátolják. 
Vannak azonban néhányan, mellyel ámbár átlátszók, a 
meleg sugarakat magukon át nem bocsájtják és megfor
dítva; például Oezen példa fordíttassék meg:) fekete- 
üveg, fekete csillám, obsidian nevű kő a világosságra

2 Minőségétől.
1 Kocka alakú.
■* Füst = korom.
' Egyenletlenebb, durvább.
6 Levegőnél.
7 к °R = 5/4 у °C

* Visszaverődnek.
’ Szöge.
10 Abban az időben többféle hosszúságegység volt használatban. 1 láb 
lehet például 0,31 26 m. Az öl a láb tízszerese.
11 Gyújtópontjába.
12 Minél homogénebb a test.
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nézve homályos testek, a meleg sugarakra nézve pedig 
átmelegítők13 (diatherma).

Timsó és víz átlátszó testek, de nem átmelegítők 
(atherma). A legátmelegítőbb testek a közlég, konyhasó 
tiszta jegőczi14 állapotában, és a szénkéneg nevű folya
dék. Ellenben a timsó és víz a meleg sugarak áthatását 
nagyobb részént gátolja. Egy rezéleggel15 festett s’ vízzel 
töltött edény a hévsugarak által menetelének csaknem 
teljesen ellenszegül. Ugyan azon hőforrásból kiömlő, de 
különböző hévmérsékü sugarak, vagy különböző hévfor
rásokból egyenlő hévmérsékü sugarak nem egyenlő 
mennyiségben bocsájtatnak által. Miből Melloni után azt 
vagyunk kénytelenek következtetni, hogy a hévsugarak 
közt szinte azon szinezeti különbség (Thermochromis- 
mus) uralkodik, melly a’ világ sugarakban észrevehető. 
Valamelly átmelegítő testen keresztül menő hévsugarak 
épen azon törvények szerint szokták irányukat változtat
ni, az az megtörést szenvedni, mellyeket a világsugarak- 
roli tárgyalásunkban hozandunk elő. Ennél fogva kony
hasó átlátszó jegőczéből készített lencsével a láthatlan 
melegsugarak épen úgy, mint a világ sugarak gyújtó len
csével öszpontosíthatők. Mind ezekről bővebben értesül
hetsz Poggendorf folyóiratának 38, 39 és 54. köteteiből.

IJegyzék. A hévsugaraknak imént felhozott tulajdonsá
gait Melloni az általa feltalált héwillámos16 oszlop segít
ségével puhatolta ki, mellynek hasznalási és alkalmazási 
módjába mielőtt a héwillanyosság targyaltatnék, e he
lyen nem bocsájtkozhatunk.

II Jegyzék. A mondottak szerint következő tünemé
nyek értelmezhetők, a) Nagyobb égesek alkalmával a 
távolabbra eső tárgyak is meggyuladhatnak a nélkül, 
hogy á tűzzel közvetlen érintkezésbe jöjjenek, b) Egyén- 
nagyságú, de különböző anyagú edényekbe töltött meleg 
folyadék egy idő alatt nem egyenlően hűl meg. c) Szobá
ban ülő embernek ablak felé fordított oldala érezhetőleg 
meghűl a léghuzam teljes nem létekor is. d) Ha egy kö
zönséges üvegtáblának fele onlemezzel beborítatik, az
után mind a beborított, mind a meztelenül hagyott részre 
viaszdarabkák tétetvén, a tábla izzó szén fölött tartatik, a 
tábla meztelen részen létező viasz darabkák jóval is ha
marabb olvadnak fel.

A különnemü közegre eső melegnek elnyelt mennyi
sége ugyan azon körülményektől függ, mellyek valamelly 
hőforrásból kisugárzott meleg mennyiségét eszközük. 
Ellenben a visszahajtott hévsugarak mennyisége az elnyel- 
tekével megfordított viszonyban áll. Ugyan is ha egyenlő 
nagyságú fém edényekben létező víz egyenlő hévmérsék- 
be tétetik, például fűtött szobába, azon edényben melly
nek felülete füstkormos csaknem 10-szer hamarabb bizo
nyos fokig meg fog melegedni, mint másikban, mellynek 
külseje tükör simává csiszolt. Ennélfogva a hévmutatónak 
sugárzó meleg eránti érzékenysége igen öregbíthető,17 ha 
gömbje gyetya lángon bekormozta tik. -  A hévsugarak 
elnyelése közvetlen a test felületét képző rétegben törté

11 Hőáteresztők.
1,1 Kristályos. 

Réz-oxiddal.
16 Hőelektromos.
17 Növelhető.

nik, honnét az el nyelt meleg a többi rétegekkel is közöl- 
tetik; az ékep felhevített test a nert meleget felületén ismét 
mindenfelé kisugározza. A meleget elnyelő testek tehát 
úgy tekinthetők, mint a sugárzási mozgás felfögói. Ha a 
testeknek elnyelő tehetségük hiányoznék, nem volnánk 
képesek azokat kényünk szerint megmelegíteni; mert a 
beléjük ütköző hévsugarakat részint vissza hajtanák, ré
szént magukon keresztül bocsájtanák.

I Jegyzék A testek elnyelő tehetségére figyelmezvén 
megértjük a természetnek azon czélszerű gazdálkodását, 
melly szerint a növény leveleknek alsó lapját göcsörtössé 
alkotta; t.i. hogy ez által a földből kisugárzó meleg felfogá
sára annál alkalmasbak legyenek, felső lapja pedig fényes, 
miként az elnyelt meleget annál inkább megtarthassák.

-  Innét értjük azt is, hogy a’ kormos fazékokban ha
marabb fel forr a víz mint az újakban.

IIJegyzék. A hévsugarak sarkításaroF elég légyen em
líteni, hogy az ugyan azon törvényeket követ a vilagsuga- 
rak sarkításával, miről annak a helyén szolandunk.

Minthogy minden test bár melly hévmérsékben is ma
gából meleget sugárzik, látni való, hogy az egymás köze
lében letező és különböző hévmérsékü testek egymást 
sugározzák; ez alatt a melegebb testek kevesebb hévsu
garakat kapván, mint a kevésbé melegek, azok meghűl
nek, emezek pedig megmelegülnek, míg végre mind 
egyikben egyenlő hévmérsék elő nem áll. Ezen hévmér- 
séki egyenlőség meleg egyensúlyanak neveztetik, melly 
nem azon értelemben veendő, mintha abban a’ testek 
melegének sugárzása megszűnnék, hanem csak akkép, 
hogy a közösülésben létező testeknek mindegyike ugyan 
annyi meleget sugároz ki, a’ mennyit a’ többiektől kisu
gárzott melegből elnyel; s’ ennek okáért az illy módon 
elő állott hévmerseki egyenlőség határozatiamban19 
mozgó egyensúlynak mondatik.

Jegyzék. A meleg mozgó egyensúlyából több tünemé
nyeket magyarázhatunk, a) Olly szobában, mellyben a 
hévmérsék egyenlő bar hová helyeztessék, vagy bár melly 
targygyal érintkezzék a’ hévmutató, mindég egyenlő hév- 
mérseket mutat; mert minden irányban ugyanannyi mele
get sugároz ki, a’ mennyit a’ körülötte levő tárgyaktól kap. 
Akkor sem változik hévmérséke, midőn a’ többi tárgyaktól 
valamelly melegellenző testei, például fémlemezzel elvá- 
lasztatik; mert ekkor a közelebb eső ellenzőből veend 
annyi hevsugarat, a mennyit előbb a tavolabbaktol kapott.
b) A hevmutató higanya fölebb nem emelkedik, ha egyen
lő mérsékű szobába a homorú tükör gyupontjába tetetik; 
mert a tükörtől hajtott sugarak épen úgy esnek a hévmuta
tóra, mintha azok a tükör által elfödött szoba részből öm- 
löttek volna ki. Ellenben ha a homorú tükör a tiszta ég felé 
fordítatik már akkor a hévmutató lejebb száll; mivel a sza
bad ég a hévmutatóbol kisugárzó meleget nem pótolhatja.
c) Ha két szemközt álló homorú tükör egyikének gyupont
jába jeget, másikéba füst kormos hévmerőt teszünk a hév
mutató azonnal leszállani fog; mert ugyan azon idő alatt a 
jég kevesebb sugarakat bocsájt a’ hévmutatóra, mint a 
mellyek a hévmutatobol kiömlenek, d) Meleg nyári napok
ban szabad téren kisebb a hőség, mint a város utzáin.

18 Polarizálásáról.
19 Határozottan.
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JEDLIK ÁNYOS VILLAMFESZITOI Horváth Tibor

Jedlik Ányos általa készített villámfeszítők az előállított 
feszültség szempontjából a maguk idején csúcsteljesít
ményt értek el, és Jedlik ezekkel kapcsolatban is elsőnek 
ismert fel egy olyan elvet, amit jelenleg is általánosan al
kalmaznak a nagyfeszültségű laboratóriumi technikában.

A 19. század fizikusai a villamosság természetének vizs
gálatához igyekeztek minél nagyobb feszültséget előállíta
ni. Erre elsősorban az úgynevezett dörzsvillamosság jelen
ségét használták fel, Jedlik a feszültség növelését konden
zátorok megfelelő átkapcsolásával kívánta elérni és erre a 
célra dolgozta ki a leydeni palackok láncolatának nevezett 
készülékét. Erről a Magyar Orvosok és Természetvizsgá
lók 1863-ban Pesten tartott IX. nagygyűlésén számolt be, 
majd értekezése 1864-ben nyomtatásban is megjelent.

A feszültség sokszorozását kondenzátorok átkapcsolá
sával úgy lehet megvalósítani, hogy először minden kon
denzátor párhuzamosan kapcsolva a tápláló feszültség- 
forráshoz kapcsolódik és mindegyik feltöltődik ugyanar
ra a feszültségre. A feltöltés befejeztével a kondenzátorok 
lekapcsolódnak a feszültségforrásról és egy alkalmas 
szerkezet sorbakapcsolja őket. Ebben a helyzetben a 
kondenzátorok feszültsége összegződik, tehát az eredeti 
töltőfeszültségnek annyiszorosára nő, ahány kondenzátor 
van sorbakapcsolva. Ezen az elven működnek a Marx- 
féle sokszorozó kapcsolású lökésgerjesztők, amelyek a 
mai nagyfeszültségű laboratóriumok legtöbbjében megta
lálhatók. A valóságban a feszültség sokszorozása elmarad 
az említett értéktől, mert a kondenzátorok szórt földka
pacitásai a sorbakapcsolt lánc lineáris feszültségeloszlását 
eltorzítják. Ez a jelenség a jelenleg szokásos 8-16 fokoza
tú lökésgerjesztők sokszorozását az elméleti értéknek 
körülbelül 90 %-ára csökkenti.

Jedlik a feszültség sokszorozásának az előbb leírt elvét 
felismerte, és az említett értekezésében publikálta is. Gon
dolatmenete a következő volt: „Minthogy azonban min
den megtöltött, vagyis oldalának egyik felületén tevőlege
sen [pozitívan], a másikon nemlegesen [negatívan] meg- 
villanyozott leydeni palack összehasonlítható egy Volta- 
féle elemmel, ...: minden kétség nélkül következtethetni, 
hogy valamint azon parányi villanysűrűség [feszültség], 
mellyel egyes Volta-féle elemek bírnak, azonnal az elemek 
számával egy arányban növekedő fokra emelkedik, mi
helyt azok kellően összeköttetvén Volta-féle oszlopot képez
nek, úgy a megtöltött leydeni palackokban létező szabad 
villany sűrűsége [feszültsége] is a palackok számával kell

Az írás a Technikatörténeti Szemlében jelent meg (V. 1—2. szám, 1968- 
1970) a Népművelési Propaganda Iroda kiadásában 1970-ben. Jedlik 
egész életében kereste a jó feszültségforrást. Ezért kísérletezett elemek 
előállításával éveken keresztül, gyárat is alapított az elemek előállításá
ra. „A villanytelepek egész működésének meghatározásáról” tartotta az 
akadémiai székfoglaló beszédét 1859. november 14-én. A beszéde 
megjelent az Akadémiai Értesítő 1959-ről számban. Az elektrosztatikus 
kísérletekhez nagy feszültségre van szükség. Ennek előállítására készí
tette el I860 és 1880 között a leydeni palackok láncolatait és a csöves 
villámszedőket.

hogy növekedjék, ha a palackok egymással a Volta-féle 
oszlop szerkezete szerint láncolatba tétetnek, vagyis ha a 
sorbaállított és elszigetelt palackok mindegyikének (az 
utolsót kivéve) belsőfelülete a következő palack külsőfelü
letével hozatik érintkezésbe. "Ez az alapgondolat meghatá
rozza az elérendő célt és ennek alapján Jedlik a követke
zőkben fogalmazta meg a gyakorlati megvalósítás követel
ményeit: „... oly készülék létrehozásáról kellene gondos
kodnom, melynek segítségével a ... palackok ... megtölté
sük alatt egymással afféle közlekedésben legyenek, a minő 
a közönséges villanytelepet alkotó palackoknál szükséges 
[párhuzamos kapcsolásban], megtöltés után pedig ezen 
közlekedés könnyűszerű megszüntetésével közöttük a fön
tebb említett láncolat képzéséhez megkívántató érintkezés 
[soros kapcsolás] hozassák létre. ” Míg az első idézet azt 
bizonyítja egyértelműen, hogy Jedlik az átkapcsolást kö
vető állapotban pontosan arra gondolt, amit ma a sokszo
rozó átkapcsolás végállapotán értünk, a második idézet a 
töltési időszakban szükséges párhuzamos kapcsolás felis
merését teszi egyértelművé.

A feszültség sokszorozó átkapcsolás elvét Jedlik a ké
szülékek működésére vonatkozó részében fejtette ki leg
tömörebben: „a palackokban létező villany sűrűsége [fe
szültsége] a láncolat két szélső végén, föltéve, hogy a pa
lackok száma nem nagy, csaknem annyiszor magasb 
fokra hág, a mennyi palackból képeztetik. a láncolat, ...” 
Ez az idézet az előzőkkel kiegészítve világosan bizonyít
ja, hogy Jedlik 1863-ban pontosan úgy határozta meg a 
feszültség sokszorozásának elvét, ahogy azt ma értjük és 
alkalmazzuk a kaszkádgenerátorokban.

Az utóbbi idézetben Jedliknek a palackok számára 
vonatkozó kikötése, valamint a „csaknem annyiszor” sza
vak utalnak arra, hogy tudott a sokszorozásnak az ideá
lisnál kisebb hatásfokáról. Érdemes megemlíteni, hogy 
Jedlik számításai szerint egy 12 elemből álló sokszorozó 
10,7698-szoros értékre növeli a feszültséget, tehát 89,8 % 
a hatásfoka, ami jól egyezik a hasonló számú elemből 
felépített korszerű lökésgerjesztőknek már említett 90 % 
körüli hatásfokával.

Leydeni palackok villamfeszítő telepe 1863-ból. Balra a nürnbergi ollós, 
jobbra emelő rudas szerkezet.
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A feszültségsokszorozás elvén Jedlik két készüléket 
épített, amelynek mindegyike négy leydeni palackból 
állt. Az eszközzel körülbelül 2 láb, azaz 632 mm hosszú 
szikrákat hozott létre, ami a maga idejében csak van 
Marum gépével volt elérhető, ehhez a géphez azonban 
két 1,65 m átmérőjű üvegkorongra volt szükség, ami 
akkor még nehezen volt előállítható.

A készülékekkel elért feszültség nagysága, ami a szikra
köz alapján 300-400 kV közötti értékre becsülhető, felbá
torította Jedliket ama, hogy felfedezését a külfölddel is 
megismertesse. Tanulmányát ezért elküldte Poggendorff- 
nak a Berlinben megjelent Annalen der Physik und Che
mie című tudományos folyóirat szerkesztőjének. A külde
ményre Poggendorff, aki maga is elismert fizikus volt, 
1864. január 22-én kelt levelében válaszolt. A levél szerint 
azzal küldte vissza a kéziratot, hogy az legalábbis mostani 
alakjában nem alkalmas az Annalenben való felvételre.

A feszültségsokszorozás elvét Jedlik után először Holtz 
ismertette 1875-ben, az elv gyakorlati alkalmazása azon
ban nem sikerült, ezért maga Holtz is kételkedett abban, 
hogy a jövőben jelentősége lehet. Az elvet és gyakorlati 
megvalósítását a tudománytörténet általában E. Marxnak 
tulajdonítja, aki 1876-ban ismertette készülékét az Anzei
ger der Wiener Akademie XV. kötetében.

Marx azonban ekkor már ismerte Jedliknek a Bécsi 
Világkiállításon 1873-ban bemutatott -  a későbbiekben 
ismertetendő -  csöves villamfeszítőit, sőt ezekről Jedlik
től magától kért felvilágosítást 1873. szeptember 30-án 
kelt levelében. Jedlik a hagyatékában talált fogalmazvány 
szerint részletesen válaszolt is, de ettől függetlenül nem 
fogadható el Marxnak az az eljárása, hogy később Jedli
ket meg sem említette.

A kondenzátorok átkapcsolásán alapuló sokszorozási 
elvet századunkban E. Marx alkalmazta a nagyfeszültségű 
lökésgerjesztőkre. Ezekben azonban az átkapcsolást már 
mechanikai szerkezet helyett szikraközök átütése végzi el.

Jedlik másik jelentős alkotása a nagyfeszültségű technika területén az 
általa csöves villamszedőnek nevezett és az ugyanakkora külső méretű 
leydeni palacknál sokszorosan nagyobb kapacitású kondenzátor előállí
tása. Erről 1867-ben a Magyar Ötvösök és Természetvizsgálók Rima
szombaton tartott XII. nagygyűlésén számolt be és értekezése 1868-ban 
nyomtatásban is megjelent a nagygyűlés Munkálatai című kötetében.

A csöves villamszedők felépítése a következő: Elemei 420 mm 
hosszú 5-7 mm belső átmérőjű 2,5-3,5 mm falvastagságú üvegcsövek, 
amelyeknek alsó vége be van forrasztva. Jedlik hosszas kísérletezés 
után egyszerűen vasreszeléket használt belső elektródának. A kiveze
tést a cső felső részén a belső felületre ragasztott ónfóliával oldotta 
meg, amit az ugyancsak ónlemezből sodort dugóhoz csatlakoztatott. Az 
óndugóból lágy rézhuzal vezetett ki, magát a csövet pedig felül pecsét
viasz tömhette. A külső elektródát a cső felületére gumioldattal rára
gasztott ónfólia képezte. A cső külső oldalán a felső 12 cm hosszú rész 
fedetlen maradt, hogy a belső és a külső elektród között elegendő kú
szási távolság legyen. Ezekből a csövekből körülbelül 30 alkotott egy 
üteget üveg- vagy fémedénybe állítva. A külső fémfóliák közvetlenül 
érintkeztek egymással, a belsők kivezetéseit pedig Jedlik összekötötte 
és gömbalakú sapkával zárta le az így létrejött oszlop tetejét.

Ezzel a csöves villamszedőkből alkotott üteg kapacitása körülbelül 12- 
szer múlta felül az ugyanolyan külsőméretű leydeni palack kapacitását.

Jedlik I860 és 1880 között foglalkozott a villamszedőkkel, amikor a 
villamosságtan fogalmai még nem voltak olyan egyértelműen meghatá
rozva, mint ma. A leydeni palackok láncolatáról 1863-ban írt értekezé
sében még a feszültség és a töltés fogalma sem válik szét élesen. A csö
ves villamszedőkről 1867-ben írt munkája viszont ezt a két fogalmat 
már világosan megkülönbözteti és a kapacitás fogalmát is használja.

Jedliknek sok gondot okozott az üvegcsövek gyakori átütése. Az 
általa használt töltőfeszültség ugyanis körülbelül 9 cm hosszú szikrát

tudott létrehozni, amihez 95-100 kV-ra van szükség. Ebből a fellépő 
legnagyobb térerősség E = 450-480 kV/cm körül lehetett. Ez az igény- 
bevétel azonban a legjobb minőségű üveg átütési szilárdságának is a 
felső határán van.

A csöves villamszedők edényeinek átmérője 8 cm körül volt, a csö
vek száma körülbelül 30. Az ideális csőkötegek adatait a következő 
táblázat teszi áttekinthetővé:
A csövek száma: 1 7 19 37
Egy cső külső átmérője (mm): 84 28 16,8 12
Egy cső kapacitása (pF/cm): 74,9 25,35 12,57 8,0
A köteg eredő kapacitása (pF/cm): 74,9 177,5 239,0 296,0
A kapacitás növekedésének aránya: 1,0 2,37 3,19 3,96

Ebből a összehasonlításból kitűnik, hogy Jedlik az adott 80 mm kö
rüli kötegátmérővel valóban a legkedvezőbb elemszámot választotta, 
mert a kapacitás a 37 elemes kötegig állandóan nő. Az elemek számá
nak további növelése viszont a fellépő nagy térerősség igénybevétel 
miatt nem oldható meg.

A csöves villamszedők jelentősége az, hogy az 1 cm3 térfogatban 
megvalósított kapacitást az akkori értéknek körülbelül négyszeresére 
növelte, és ezzel arányosan az 1 cm3-ben tárolható elektrosztatikus 
energia is körülbelül négyszeresre nőtt.

Jedlik a kondenzátorok párhuzamos-soros átkapcsolá
sán alapuló feszültségsokszorozó elvet és a nagyobb 
energia tárolására alkalmas csöves villamszedőket fel
használva olyan készülékeket is szerkesztett, amelyek 
nagy feszültségű és energiájú kisülések létrehozására is 
alkalmasak voltak. Ezek működési elve azonos a koráb
ban készített leydeni palackok láncolatával, de a csöves 
villamszedők kedvezőbb alakját kihasználva egyszerűb
ben oldja meg az átkapcsolásokat. A csöves villamszedők 
láncolatáról a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
Pesten tartott XX. nagygyűlésén számolt be 1980-ban és 
1982-ben külföldön is publikálta. Ezt a berendezést azon
ban már korábban 1873-ban a Bécsi Világkiállításon is 
bemutatta (Siemens ajánlására) és ott elnyerte a haladás 
érmét. Annak átvételére azonban (szerzetesi szerénység
ből) személyesen nem jelent meg.

Két ilyen készüléket épített, amelyek közül a kisebb 
telep négy vízszintesen álló csöves villamszedőből állt, a 
nagyobbat nyolc álló villamszedő alkotta.

A csöves villamszedőkkel elért átütési távolságokra nin
csenek egyértelmű adataink. Biztos, hogy a 4 elemes ki
sebb teleppel sikerült 42 cm-es kisülést létrehozni, a 8 ele
mes teleppel kapcsolatban azonban csak feltételezhetjük, 
hogy ennek kétszeresét is elérték. Jedlik csak 24 hüvelyk 
azaz 63,2 cm hosszú szikráról számol be. Ettől függetlenül 
azonban biztos, hogy ezek a készülékek többszáz kV fe
szültséget hoztak létre. A csöves villamszedők jelentőségét 
nem is a feszültség nagysága adja, hanem a feszültségsok
szorozás elve, amit Jedlik a kortársait mintegy 15 évvel 
megelőzve először írt le, és a nagyobb energiasűrűségű 
kondenzátor elkészítése, ami utána csak 20 évvel később 
sikerült.
A csöves villamszedő szerkezete.
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A DINAMO SZULETESE Németh József 
Budapesti Műszaki Egyetem

A kísérletező tanár

Jedlik Ányos 1822-ben a Bencés Rend győri gimnáziu
mának tanára lett. Kezdetben magyart, történelmet és 
latint tanított, s 1825 őszén került a fizika tanszékre. Évek 
óta készült erre a pillanatra. Sok műszert megjavított, s 
nem egyet maga csinált. Sikerült összeállítania egy leyde- 
ni palackot, vásárolt egy Volta-oszlopot. Feljegyzései 
alapján megállapítható, hogy ismerte kora természettudo
mányos szakirodalmát. Kísérletei közben többször gon
dolt arra -  ahogy fennmaradt jegyzeteiben leírta -  ho
gyan lehetne állandó villamos áramot előállítani.

Oersted dán fizikus tanulmánya -  melyben a galván
áram mágnestűre gyakorolt hatását írta le -  hamarosan 
eljutott a győri tanárhoz Jedlik Ányoshoz is. E mellett 
ismerte Volta, Ampere, Ohm kísérleteit. Nem csodálatos? 
A 19. század első negyedének végén egy győri szerzetes 
tanár mindent tud a kortárs fizikáról. Kísérletekbe kez
dett. Azt szerette volna elérni, hogy az árammal átjárt 
tekercs egy másik körül forogni kezdjen.

Sok évtized múlva 1886. február 18-án Heller Ágost 
(1843-1902) fizikushoz írt levelében Jedlik Ányos ábrá
kon mutatta be, hogy milyen forgókészülékekre gondolt. 
Jedlik zsenialitását mutatja, ez nem is egy találmány, 
hanem találmányok sora. Ugyanis három variációt dolgo
zott ki. Az egyikben a multiplikátor-tekercs áll, benne 
forog az elektromágnes (lásd 408. oldal). A másikban áll 
az elektromágnes és forog körülötte a multiplikátor-te
kercs. Jedlik harmadik elképzelése az volt, hogy a mul- 
tiplikátort elektromágnes helyettesíti, s az egyik elektro
mágnes forog a másik szilárdan álló elektromágnes felett. 
A Bencés Rend gimnáziumának szertárában e harmadik 
felismerés szerint megépített készülék forgott.

S mikor? „Midőn az imént tárgyalt villamdelejes forgó 
mozgásokra való készüléket 1827 és 1828 évek alatt jó 
eredménnyel létrehoztam, akkor még nem lehetett ha
sonló szerkezetű villamdelejes készülékeknek, vagy azok 
segítségével mások által tett kísérleteknek leírását a ke
zemnél létezett folyóiratokban vagy egyes természettani 
munkákban látni és olvasni. Ezen körülménynél fogva 
részemről azon véleményben voltam, hogy a leírt  v i l 
lamde le jes  k é s z ü l é k n e k  és h a s z n á la t i  m ó d 
j u k b a n  a f e l t a l á l ó ja  én v a g y o k . ”

Az elsőségért ő sohasem harcolt. Ebben a már több
ször idézett levélben erről így írt: „ mint kezdő természet
tani tanárnak többször volt alkalmam azt tapasztalni, 
hogy némely természettani tünemények, melyekre csak. 
saját belátásom és kutatásom útján jöttem, másoknál 
már jóval előbb ismeretesek s némely természettani 
könyvben már közzé is voltak téve, de nekem még nem 
volt időm és alkalmam azokról tudomást szerezni”.

„Nem tudom, bámuljam-e vagy kárhoztassam ezt a 
páratlan szerénységet?” -  mondta Eötvös Loránd 1897. 
május 9-én a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlé
sén, -  Jedlik Ányos emlékezete” című előadásában.

A villanydelejes forgony az elektrotechnika fejlődését 
két új elemmel gazdagította: az acélmágnes helyett alkal
mazott elektromágnessel, valamint a higanyvályus kom
mutátorral. Kellően dokumentálható, hogy az első tisztán 
elektromágneses kölcsönhatás alapján működő kommu- 
tátoros forgókészüléket Jedlik Ányos alkotta meg.

A győri kísérletező korszak még egy felfedezést ho
zott, a savanyúvíz előállító gép megszerkesztését, majd 
1831-ben -  Pásztéry András halála után -  a Pozsonyi 
Királyi Akadémia fizika tanára lett, s 1838-tól mint ven
dégtanár adta elő a fizika néhány fejezetét „villanymág- 
nesi tünemények” címmel a pesti Tudományegyetemen.

Budapesti professzor

1840. március 10-én letette az esküt a pesti Tudomány- 
egyetem magisztrátusa előtt s megtartotta székfoglaló 
előadását. Új korszak vette kezdetét Jedlik Ányos tanári 
pályáján. 1846. július 25-én a bölcsészeti kar -  ahol a 
természettudományi tárgyakat is tanították -  dékánjává 
választotta. Ezt is szolgálatnak tekintette: „Aki a kar jo
gaiban és kedvezményeiben részesül, részesüljön annak 
elviselendő terheiben is. ” Hivatali teendői nem tántorítot
ták el az oktatástól, a kísérletezéstől. 1844-ben amikor az 
Országgyűlés a közoktatás nyelvévé a magyart tette, Jed
lik a korábban szokásos latin nyelvű előadását azonnal 
magyaml tartotta: „legelőször is honi nyelven szólítom 
Önöket, bogy élvezhessék azt az örömöt, amelyet minden 
hazát szerető magyarnak éreznie kell.”

A dinamó születése

1850-ben saját költségén megjelentette: „Természettan 
elemei” című könyvének első kötetét. 1845-1850 között írt 
tudományos dolgozatait a Tudományos Akadémia 200 
arannyal jutalmazta. Jól ismerte a galvánelemek gyenge
ségének okait, s a Bunsen-elem módosításából megalkotta 
a Jedlik-elemet. Az 1855-ös párizsi világkiállításon -  habár 
a rossz csomagolás miatt majd mindegyik tönkre ment -  a 
bíráló bizottság bronz-éremmel jutalmazta Jedlik e talál
mányát. 1858-ban a Magyar Tudományos Akadémia tagja 
lett. Székfoglaló előadását 1859-ben „A villanytelepek 
egész működésének meghatározása” címmel tartotta.

Jedliket -  mindezek mellett -  régóta foglalkoztatta, 
hogyan lehetne az akkor ismert egyenáramú generátoro
kat tökéletesíteni. A forgó mozgás elvét -  mint korábban 
erről szóltunk győri tanársága idején a gyakorlatban már 
megvalósította. Ennek ismeretében fogalmazta meg a 
dinamóelvet Jedlik másik, joggal mondható korszakalko
tó felismerését. Felismerte, hogy az elektromágnes vas
magjában valami csekély mágnesség visszamarad az 
áramforrás kikapcsolása után is, amely elegendő az áram 
indukálásához. Ezt vezette az elektromágnes tekercseibe,
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sa. Ezzel tényszerűen bizonyítható, hogy 
legalább 6 évvel megelőzte W. Siemenst. Vol
ta halálának 100. évfordulóján 1937-ben az 
olaszországi Comóban rendezett ünnepségen 
bemutatták Jedlik Ányos dinamóját is. Fog
lalkozott a fényelhajlással. Megszerkesztette -  
saját dinamójával hajtott osztógépét, s csöves 
villamszedői az 1873-as bécsi világkiállítás 
szenzációjához tartoztak.

Epilógus

amely a vasmagokat erősebben mágnesezi, ennél fogva 
erősebb elektromos áram indukálódik. E folyamat mind
addig folytatódik ameddig egy viszonylag állandó erőssé
gű áramot nem hoz létre a gép. Tulajdonképpen ezzel a 
felfedezésével az öngerjesztéses dinamó elvét fedezte fel. 
Ezen elven működő gépét 1861-ben írta be az egyetem 
fizika szertárának naplójába. „Egysarki villamindító (Uni
polar Inductor). Kigondolva lön Jedlik Ányos által. Be
szerzés ideje: 1861. ” A géphez csatolt leírás Jedlik kézírá-

Hosszú termékeny élete folyamán hetvenöt 
részben vagy teljesen megvalósított találmá
nya, felfedezése volt, amelyet negyven cikk
ben, tanulmányban tárt a világ elé.

Ki volt ő? Tudós? Feltaláló? Időtöltő kísérleteket végző 
s a természet titkait kutató tanár? Talán mindegyik. A 19. 
századot átívelő szellemóriás, az elektromosság századá
ban. Termékeny, gazdag élete 1895. december 13-án 
zárult le. Tomboló hóviharban Eötvös Loránd e szavakkal 
helyezte el sírján a Tudományos Akadémia koszorúját: 
„Közöttünk már csak emléke él tovább, nem mint szel
lemóriásé, akit csak bámulni tudnánk, hanem mint út
törő munkásé, akit követhetünk. ”

A HATAS MEGSOKSZOROZÁSA Radnai Gyula 
ELTE Ált. Fizikai T anszéke

Jedlik szerteágazó kísérletező tevékenységét vizsgálva 
akadhatunk rá erre a kísérleti fizikában régóta eredménye
sen alkalmazott eljárásra. Számos találmányának ötlete 
ezen alapul, s bár mint elvet Ő sohasem mondta ki, látni 
fogjuk, hogy milyen sikeresen alkalmazta. Ezért lehet ez 
kulcs Jedlik feltalálói tevékenységének vizsgálatához.

Még szimbolikus jelentőségű is lehet, ha Jedlik hatásá
ra gondolunk.

Magával a fogalommal Jedlik akkor találkozhatott elő
ször, amikor Oersted híres 1820-as kísérletének Schweig- 
ger-féle módosításával megismerkedett. Oersted, s nyo
mában Arago, majd még sokan mások azt mutatták meg, 
hogy az elektromos árammal átjárt egyenes vezető kitéríti 
irányából a közelében elhelyezett mágnestűt. A hatás 
gyenge volt, s először úgy próbálták felerősíteni, hogy 
nagyobb áramot bocsátottak át a vezetőn. Ekkor jött 
Schweiggernek Halléban az az ötlete, hogy ha ugyanazt 
az áramot többször egymás után vezeti el a mágnestű 
mellett, akkor a hatást megsokszorozhatja. Textillel be
vont, szigetelt huzalt készített, s ezt egy négyszögletes 
fakeretre csévélte fel, sokszor egymás után. Kapott egy 
sokmenetű, négyszögletes tekercset, amit elnevezett 
„multiplikátornak” (sokszorozónak). A „tekercs”, mint 
áramköri elem fogalma akkor még nem létezett. Csak 
ekkortájt fedezte fel Ampere, hogy ha egy szigetelt huzalt

Részlet a Pannonhalmi Apátság 1000 éves fennállásának 1996-os meg
ünneplésére készülő „Mons sacer” című katalógusba írt tanulmányból.

vasaidra teker fel, akkor a huzalban folyó áram a vasai
dat felmágnesezi. Ampere a hengeresen feltekert huzal
nak a görög eredetű szolenoid nevet adta. Schweigger 
úgy módosította Oersted kísérletét, hogy a vízszintes sík
ban elfordulni képes mágnestűt függőleges síkú (É-D 
irányba beállított) multiplikátorának közepébe helyezte.

Jedlik megértette és magáévá tette a Schweigger által 
alkalmazott sokszorozási elvet, és kicserélte a mágnestűt 
egy Ampére-féle szolenoidra. A hatás annyira felerősö
dött, hogy az áram bekapcsolásakor a szolenoid átlendült 
az egyensúlyi helyzeten. Alkalmas ritmusban adagolt 
áramlökésekkel az elektromágnest forgásba lehetett hoz
ni. Már csak ki kellett találni az áramváltót, ami a forgás
hoz szinkronizálva működik és megszületett Jedlik vil- 
lamdelejes forgonya.

Az ötvenes években, amikor dinamóját tervezte, már 
tudatosan fordult a sokszorozás elvéhez: „Egysarki vil
lanyindító (Unipolar Induktor), melynek vastag rézhu
zalokból készült és csak 12 tekerintésű sokszorozójában 
megszakadás nélküli villamfolyam indul meg, ha fek- 
mentes helyzetű és ezen alakú hengere, [itt a henger rajza 
következik] miután egy vagy több Bunsen féle elem hatá
sa által villanydelejjé változtatott, a hozzá alkalmazott 
fogaskerék segítségével forgásba hozatik...”

A 12 tekerintésű sokszorozó itt már az indukált feszült
ség sokszorozására szolgál. Másrészt a forgó és az álló 
részek meneteinek sorbakapcsolásával az öngerjesztésű 
sokszorozás elvét fedezte fel és alkalmazta Jedlik: „a

4 2 4 FIZIKAI SZEMLE 1 9 9 5 /1 2



delej forgatása folytán a sokszorozó huzalban villamfo- 
lyam indíttatik, mely a forgatott delej tekercsén átmen- 
vén a delejt erősebbé teszi, az pedig ismét erősebb villam- 
folyamot indít s.i.t... ”

O
Az elektrosztatikus feszültség sokszorozásának elvét 

először leydeni palackok láncolatára próbálta ki 1863-ban: 
azokat párhuzamosan kapcsolva feltöltötte (/feszültségre, 
majd sorbakapcsolva a keletkezett n ü  feszültség kisülése 
nagy szikrát keltett. így született meg a kaszkádgenerátor. 
Ezt továbbfejlesztve, a leydeni palackokat saját csöves 
villamszedőire cserélte ki, és nyolc ilyen egységből álló 
berendezést épített. Ez a láncolatos villamfeszítő nyert 
díjat a bécsi világkiállításon 1873-ban. Itthon 1879 őszén, 
nyugdíjazásának első évében mutatta be Jedlik Ányos, a 
Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Budapesten tar
tott XX. nagygyűlésén, „...midőn a cfogantyú meghúzása 
folytán a csöves villamszedők láncolati közlekedésbe ho
zatnak a villamosság egyik villamszedő tevőleges felületé
ből a következő villamszedő nemleges felületébe átmenve, 
a láncolat végső felületén igen megközelítve a villamsze
dők számával aránylagosfeszültséget nyer. ”

❖
Utolsó még aktív évtizedében figyelmét a jelenségek 

időbeli sokszorozása, folytonos ismétlődése kötötte le. A 
mechanikai rezgésekkel foglalkozott. Olyan gépeket 
szerkesztett, melyek folyamatosan, egymás után ismétlő
dően rajzolták ki az azonos frekvenciájú rezgések össze- 
tevéséből képződő görbéket. Gyönyörködött a képek 
sokszorozásában.

Csakugyan, a hatások sokszorozásának elvére a leg
szebb példákat az optika szolgáltatta. A fényhatás sokszo- 
rozódását figyelhette meg interferencia esetén, azonos fázi
sú fényhullámok találkozásakor. Másrészt pontok és vona
lak, akadályok és nyílások térbeli sokszorozódása, perio
dikus ismétlődése esetén, ha ezeket fénnyel megvilágította, 
gyönyörű, megunhatatlanul érdekes képek keletkeztek.

Fraunhofer kísérleteit ismételve merült el a fiatal Jedlik 
a fényelhajlás rejtelmeiben, s azután már csak az volt a vá
gya, hogy a megfigyelt képeket még szebbé tegye. Ehhez 
a legalapvetőbb esetben egy rés megsokszorozására volt 
szükség. Ezt nevezte el Fraunhofer optikai rácsnak, és le is 
írta, hogyan készít rácsot: üvegre ragasztott aranylemezre 
vágott egymással párhuzamos vékony réseket. Készített 
egy olyan osztógépet, amellyel milliméterenként 33 rést 
tudott vágni. Később sűrűbb rácsot is tudott készíteni; si
ma üvegfelületre gyémántheggyel karcolt vonalakat, milli
méterenként 302, összesen 3601 vonalat húzott. Ez eset
ben a vonalak között sértetlenül maradt üvegfelület alkot
ta a réseket, a megkarcolt rész diffúzán szórta a fényt.

Jedlik kitűzte maga elé a célt: Fraunhofer vonalazó 
gépénél jobbat kell kitalálni. „ 1843-dik év Június havá
ban kezdém meg a vonalzó gépem csináltatását”-  olvas
hatjuk a már Pesten elkezdett naplójában. És 1845-ben 
már saját készítésű rácsokkal kísérletezett Pécsett, a Ma
gyar Orvosok és Természetvizsgálók VI. vándorgyűlésén: 
„A világsugarak tüneményéről általánosan és a sugárhaj- 
lásról különösen”. Az arannyal, ezüsttel, sőt korommal 
bevont üvegfelületre acéltűvel húzott vonalak valóban 
nem adtak elég sűrű rácsot, azon kívül a vonalak széles

sége sem volt állandó. Mégis, ezek a kísérletek vezették 
Jedliket arra a gondolatra, hogy a megvonalazott üveg 
kémiai maratásával próbáljon szabályos, egyenes élű 
réseket előállítani. Később se törekedett a vonalak sűrű
ségének minden áron való növelésére, sokkal inkább 
arra, hogy pontosan egyenlő közű, és lehetőleg egyenes 
szélű résekből álljon a rács. De ehhez még meg kellett 
találni a megfelelő bevonatot!

Rowland (1848-1901), az Eötvössel egyidős amerikai 
fizikus -  az Amerikai Fizikai Társulat megalapítója és első 
elnöke -  aki nemzetközi hírnevet szerzett kiváló rácsai
val, 1882-ben már 1 mm-re 1800 rést tudott vonalazni. 
Mégis, Jedliknek a párizsi Duboscg optikusnál árult rá
csaiból -  melyek Csapó Gusztáv közvetítésével jutottak el 
oda -  amerikaiak is szívesen vásároltak; a keresett Jedlik- 
rácsok pontosságukkal és nagy fényerejükkel vívták ki a 
szakértők elismerését.

A legjobban keresett rácsok, melyek Jedlik osztógépén 
készültek, 162 rést tartalmaztak milliméterenként. A rések 
hossza 75 mm (nem tévedés: 7,5 cm!), a rács szélessége 
pedig maximum 70 mm volt, vagyis a rések száma elér
hette a 12 ezret. Ezzel a ráccsal a színképnek egymástól 
10“]l) m-rel eltérő hullámhosszú vonalait már meg lehetett 
különböztetni. Jedlik osztógépe rendkívül finom mecha
nikai szerkezet volt, amely még abban is különbözött a 
többiektől, hogy nem a gyémántcsúcsot mozgatta az 
üveglemezen, hanem az üveglemezt mozgatta a gyé
mántcsúcs alatt. Egy-egy vonal meghúzása körülbelül 10 
másodpercig tartott, azután a tű felemelkedett, s a gép a 
következő vonal végének megfelelő pontot tolta a tű alá. 
Egyetlen rács elkészítése -  12 ezer vonal meghúzása -  
több napig tartott. Nem csoda, hogy Jedlik villamdelejes 
motorját állította be a gép meghajtására. A sokszorozás 
elve Jedliké, gyakorlata a motoré volt.

A pontos, egyenes élű rések előállítása azért sikerült 
Jedliknek, mert volt türelme kikísérletezni a legjobb be
vonatot a vonalazáshoz. Naplójának az a bejegyzése, 
amely a megfelelő anyag megtalálásakor keletkezett, 
szinte megható: -  „ Gloria in excelsis Deo! Több évig tar
tó, kimondhatatlan időáldozatba kerülő és a türelmet a 
végletekig erőltető kutatásaim után végre sikerült 1860- 
diki év februárius 12-dikén estve 8 órakor a sűrűén (leg
feljebb 4000 vonalt számítva 1 hüvelykre) megvonalo- 
zandó üvegek bevonására kellő tulajdonságokkal bíró 
gyantaféle anyagot felfödöznöm. E tulajdonságok a kö
vetkező pontokba foglalhatók:...”

Csak csodálkozik az olvasó, hogyan volt Jedliknek 
lelkiereje ezután a pontos, tényszerű felsoroláshoz, az 
elért eredmény papírra vetéséhez. Nemcsak hihetetlen 
kitartással, de elképesztő önfegyelemmel rendelkezett.

Palatin Gergely (1851-1927) pannonhalmi főiskolai 
tanár, aki az 1880-as években újra összeállította, sőt to
vábbfejlesztette Jedlik mások által elrontott osztógépét,
így jellemezte mesterét 1911-ben: .... rendkívül türelmes
és szívós természetű volt; mert annyi hiábavaló próbálás 
és kísérletezés után sem vesztette el a gép iránt való bi
zalmát és kedvét. Ezt mérlegelve, hálás szívvel vehetünk 
tőle példát arra nézve, miként kell a jól megválasztott 
eszmét szorgalom és kitartás mellett megvalósítani és 
mindinkább tökéletesíteni. Áldás emlékének!”
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A FIZIKA TANÍTÁSA

JEDLIK ÁNYOS GIMNÁZIUM
A csepeli Jedlik Ányos Gimnázium 1995. szeptemberében ünnepelte 

fennállásának 50. évfordulóját. Csepelen a háború előtt nem volt gim
názium, Budapestre és Pestszenterzsébetre jártak tanulni a diákok. Ez a 
lehetőség is megszűnt a háború okozta károk miatt. Ám a csepeliek 
nem nyugodtak bele, szervezkedni kezdtek.

Mint az alapító igazgató Vályi Hugó írta: „Igaz a régi szállóige: Ami
kor minden összeomlik, akkor üt a nagy lelkek órája. A csepeli nagy 
lelkek órája akkor ütött, amikor minden összeomlott a szó legszorosabb 
értelmében. A hidak, a gyárak, a templomok és a lakóházak nagy ré
sze romokban hevert, viszont a csepeliek lelke erős maradt és tettrekész, 
amely a nehézségek ellenére új gimnáziumot tudott alapítani."

A csepeli szülők kérésére az elöljáróság és a Nemzeti Bizottság elha
tározta egy gimnázium felállítását. Kérésüket támogatta a Csepelen mű
ködő három párt, a kisgazda, a kommunista és a szociáldemokrata is. 
Közös elhatározás volt, hogy a Pannonhalmi Szent Benedek Rendet ké
rik fel a gimnázium vezetésére. A csepeliekre jellemző gyorsasággal 
gördültek az események. Az iskolák történetében egyedülálló, hogy 
egy hónap alatt létrejött a gimnázium, az ország első tandíjmentes, koe
dukált, államilag támogatott egyházi iskolája.

„A gimnázium névadója azért lett Jedlik Ányos bencés tanár, mert ő 
volt a motor és a dinamó felfedezője, már pedig Csepel a motorok és di
namók hazája’’-  írta Vályi Hugó visszaemlékezéseiben, Kapcsánál Zsig- 
mondot említve az ötlet szerzőjeként, ő viszont Hugó atyára emlékszik.

Radnai Gyula hívta fel a figyelmet arra, hogy talán Jedlik halálának 
50. évfordulója is segített a név kiválasztásában.

1948 júniusában a parlament törvényt hozott az iskolák államosítá
sáról. A Pannonhalmi Szent Benedek Rend vezetése alatt álló Jedlik 
Ányos Gimnázium állami iskola lett, de nevét megtarthatta. Csak egy 
alkalommal fenyegetett a névváltoztatás veszélye. A gimnázium új épü
letét 1952 márciusában, Rákosi Mátyás 60. születésnapján adták át. Né
hány lelkes híve megpróbálta kieszközölni, hogy az iskola felvehesse 
az ünnepelt nevét. A minisztérium válasza igen bölcs volt: Csepel elé
gedjen meg azzal, hogy egy intézménye -  a Vas- és Fémmű -  már visel
heti a nagy nevet. így az iskola töretlenül hű maradhatott névadójához, 
amelyről a bencés atyák félig tréfásan úgy vélekedtek: hagytak egy 
bencést őrzőül, Jedlik Ányost.

És az iskola hogyan őrizte, őrzi Jedlik Ányos emlékét?
Az államosítás utáni évekről kevés az információ. Az 1958-tól meg

jelenő évkönyvekben már jelentek meg vázlatos életrajzok a névadóról.
1961-ben felavatták az eső Jedlik mellszobrot -  Metk Ödön alkotását 

-  az először rendezett iskolanapok keretében. Az avató beszédet Hor
váth Árpád tudománytörténész, a „Megkésett világhír" című könyv 
szerzője mondta. 1966-ban még egy Jedlik mellszoborral gazdagodott 
az iskola, Szilágyi Nagy István alkotásával.

Az 1985-ös évkönyvben jelent meg az első részletes írás Jedlik mun
kásságáról Horváth Tibor műegyetemi tanár tollából, majd 1995-ben 
egy teljes életrajz: Mayer Farkas osh kitűnő írása.

Rovatvezető: Gecső Ervin
Országos Közoktatási intézet

Krassói Kornélia, Zanati Béla
Jedlik Ányos Gimnázium, Budapest

Egy életrajznál többet kell nyújtanunk, hogy tanítványaink Jedlik-él- 
ménye élő és követendő példa legyen. Az iskola feladata arról gondos
kodni, hogy az írott anyag élő ismeretté, valóságos élménnyé váljon.

Első osztályosaink az év elején a Jedlik Társaságtól kapott videoka
zetta segítségével ismerkednek a névadóval, az ismerkedés folytatódik 
a fizikaórákon. Több időszakos kiállítás után állandó tárlat nyílt a Jed- 
lik-szobában, ahol a bencés atyáktól és a Jedlik Társaságtól kapott esz
közök is láthatók.

1993-ban tanítványainkkal együtt részt vettünk a szimői Jedlik szo
bor avatásán, ahol Hegyi Balázs kollégánk volt az egyik szónok, Beszé
dét így zárta:

„Záradékul érdemes néhány tanulságon elgondolkoznunk. Nem ke
rülhetjük meg a tényt Jedlik Ányos nagy tudós volt és felfedező, de pap 
is, sőt bencés szerzetes. A z elmúlt évtizedekben azt a hamis propagan
dát súlykolták a fejekbe itt is, nálunk is, hogy a vallás és a tudomány 
egymást kizáró világképet fogalmaz meg. A z áltudósokat az a körül
mény egyáltalán nem késztette töprengésre, hogy jó ezerötszáz éten át 
az egyház volt nemcsak a teológiának, hanem a humán és a termé
szettudományoknak is szinte kizárólagos művelője. Jedlik Ányos egész 
élete és munkássága erre élő tanúságtétel. De jelkép értéke van annak 
is, hogy szobrát most éppen a templomkertben helyezik el.

Boldog az a falu, város, nép, amely ily kiváló embert ajándékozott 
a világnak. De még boldogabb, ha nagy fia i emlékét őrzi, példájából 
erőt merít a jelen és a jövő küzdelmeire, azt áthagyományozza a kö- 
tvtkező generációkra, mint ahogy Szimő vezetősége és polgársága 
három nemzedékkel Jedlik Ányos halála után ezekben a percekben 
erre eleven példával szolgál. ”

1979 óta minden évben megrendeztük a Jedlik Napokat, melyeknek 
nyitó programja az aulában álló Jedlik szobor megkoszorúzása és egy 
rövid megemlékezés sokoldalú tevékenységének valamelyikéről. Szól
tunk a tudósról, a tanárról, a kísérletezőről, a hazafiról, a nyelvművelő
ről, a tankönyvíróról, a művészetek kedvelőjéről, az utazóról, a szerze
tesről, az emberről. Aggódtunk, hogy elfogynak a témák, de csodálattal 
fedezzük fel ennek a rendkívüli egyéniségnek újabb és újabb erényeit. 
Forrásul Ferenczy Viktor munkája szolgált.

Az 50 éves Jubileum alkalmából minden tanítványunk megtekintette 
a Magyar Elektrotechnikai Múzeum Jedlik kiállítását és részt vett egy 
Győr-Pannonhalma útvonalon szervezett túrán. A látnivalók sorában a 
legjelentősebb a győri Jedlik Múzeum volt.

A tanári kar már 1982 tavaszán járt Jedlik nyomában: Budapest-Szi- 
mő-Pozsony-Győr-Pannonhalma Jedlik-emlékeinek megtekintésével.

Különleges élmény volt a győri rendházban Jedlik Ányos egykori 
szobájában személyes bútorai és tárgyai között hallgatni a róla szóló 
történeteket.

Nagy örömünkre szolgál, hogy iskolánk névadójáról -  hosszú és 
kényszerű hallgatás után -  a centenárium évében méltó módon készül 
megemlékezni a munkásságának jelentőségét értő utókor.

JEDLIK ÁNYOS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA Baksa Péter
Jedlik Szki. és Gimn., Győr

1895. december 13-án szólította el Jedlik Ányost a halál. Rá öt évre, 
1900. december 13-án hangzott el a javaslat a városi közgyűlésen „egy- 
egy utcának; Czuczor Gergel (sic!) és Jedlik Ányos nevéről leendő elne
vezése iránt. ” A közgyűlés „Czuczor Gergely és Jedlik Ányos emlékének 
hódolva lelkesülten elfogadja”az indítványt. Nagyon gyorsan, az 1901. 
január 17-i közgyűlésen már meg is született a határozat: „a Felső-Duna 
utca Jedlik Ányos nevéről, a jelenlegi Alsó-Duna utca pedig Czuczor 
Gergely nevéről neveztessék el."

Negyven év múlva, 1941-ben vette fel iskolánk elődje Jedlik Ányos 
nevét, s az intézmény teljes címe ez lesz: Magyar Királyi Állami Jedlik 
Ányos” Gépipari Középiskola és Magyar Királyi Állami Textilipari 
Szakiskola.

Az 1946/47-es tanév végén még szerepelt Jedlik Ányos neve az isko
la címerében, de az 1947/48-as tanév végén már „Általános Gépészeti

Állami Műszaki Középiskola Textilipari Tagozattal”; majd szinte évente 
más és más volt az elnevezése. A névtelenség és a számok semlegessé
ge alapján sorolták be a „szocialista menetelésbe”.

Az 1955/56. tanév végén jelenik meg újra Jedlik Ányos neve. így 
iskolánk ismét a névadó iránti tisztelettel viseli a bencés szerzetes, tu
dós, feltaláló és pedagógus nevét, „ki évek hosszú során át hazafiúi 
buzgalommal és sikerdús odaadással fáradozott a művelődés meze
jén ” (Eötvös Loránd).

A diákok nap mint nap elvonulnak a lépcsőházi Jedlik-szobor előtt 
(Alekszovics László győri szobrászművész portrészobra). A falakról 
több helyiségben és folyosón Jedlik-poitré tekint ránk. Várady Lajos, 
iskolánk nyugdíjas tanárának, festő- és szobrászművész alkotásai e ce
ruzarajzok és olajfestmények.

Az iskola minden évben Jedlik Hetet vagy Napokat rendez szaktár
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gyi versenyekkel, vetélkedőkkel, játékokkal tisztelegnek a diákok a 
tudós tanár előtt. E hét egyik emlékezetes színfoltja az I. osztályosok 
csapatainak vetélkedője Jedlik Ányos életéről és munkásságáról. Hor
váth Árpád „A megkésett világhír” című könyve a felkészülés alapja. 
Mozgalmassá és élővé teszi a versenyt, amikor egy-egy epizódot jelení
tenek meg Jedlik Ányos életéből, vagy feladatként készített Jedlik-talál- 
mányt, modellt mutatnak be, tudományos alapossággal magyarázva an
nak fizikai elveit és működését. Diákjaink ballagáskor elköszönnek a 
Jedlik-szobortól is.

A LÉGGOLYÓ

A léggolyó kétféle, t. i. Mongolfier és Charles-féle. Az előbbit Mon- 
golfier testvérek és papirgyárosok találták föl. Abból t. i. miszerint a 
felhők a levegőben fönlebegnek, a füst fölmegy, gyanítván: hogy ha a 
fölfelé törekvő füst valamelly könnyű borítékba fölfogatnék magával a 
boriiékot is fölviendné, egy 35' átmérőjű tojásdad alakú borítékot papír
ral bevont vászonból készítettek, melly, miután belüregében a lég meg- 
gyujtott szalma és papír tüze által megritkíttatott, Annonayban 1783-ik 
évi junius 5-én a bámuló sokaság csodálkozására 400 font tehermény- 
nyel 1000’ magasságra fölment. Erre Charles, akkoron Párisban termé
szettan tanára, Cavallo és Lichtenberg által 1782-ben tett azon kísérlet 
nyomán, mellyben a könenynyel fölfujt szappanbuborékok légbe föl- 
szállnak, hajlékony firnászszal bevont tafotából 12 lábnyi átmérőjű go
lyót készített, és azt vas, és vízzel elegyített kénsav által kifejtett kö
nenynyel megtöltvén, Mars mezején a föntebb említett évi aug. 27-én 
föleresztette; mi által a Charlesféle léggolyó föltalálójává lön. Ezen két
féle léggolyók közül a Mongolfier-féle kevesebb költségbe kerül, és 
napnyugot után föleresztetvén szép látványul szolgál; de mivel 
könnyen tűzveszedelmet okozhat, föleresztése több tartományokban el 
vagyon tiltva. Charlesféle léggolyók, ámbátor eddig komoly czélokra 
kevés sikerrel használtattak, nagyobb figyelmet érdemlenek.

A léggolyók gyakorlati használatára és történészeti tekintetre nézve 
megjegyzendő, hogy a Charlesfélék, főkép ha velük a golyó alá füg
gesztett kosárban emberek is emelkednek föl, könenynyel egészen 
nem töltetnek meg, hogy a légkör felsőbb rétegeiben szétterjeszkedő 
köneny által okozandó szétrepedésük elhárittassék, nagyobb óvatosság 
kedvéért fölülről jókora nyílású szeleppel is elláttatnak, mellyet a légha- 
jos egy zsineg által nyit ki, ha golyóját kelleténél jobban földuzzadni 
látja. A nagy léggolyónak megtöltése több hordókban fejlesztett köneny 
által szokott megtörténni, de mivel ezen mód többnyire késedelmes, 
legújabban Green Londonban a kőszénből készült, és világítás végett 
roppant légtartókban fölfogott könszénecset használja, s annak a kö- 
nenynél nagyobb sűrűségéből eredendő hiányát a léggolyó átmérőjé
nek nagyobbitásával pótolja. -  A léghajós, miszerint golyójának emel
kedése vagy szállása valamenynyire hatalmában legyen, magával ele
gendő mennyiségű homok terhelményt visz föl, mellynek kihányása ál-

1851-ben jelent meg Pesten Vagdos Caesar, a soproni bencés főgimnázium tanárának szer
kesztésében „Olvasmány a Főgimnáziumi közép osztályok számára" című könyv. Ebben Jed lik  
Ányosnak két cikke található: 159. A léggolyó, és a 161. A b é v tn é rő s  kellékei. Itt a léggömbről 
szólót közöljük.

JEDLIK ÁNYOS TÁRSASÁG
„Mi m agyarok nem vagyunk olyan g a zdagok  nagy em berek

ben, bogy könnyelmű felü letességgel elhanyagolhatnák őket. Kell, 
hogy em léküket tiszteljük, hagyatékukat szere tő  gonddal ő r iz 
zük. Tizek sorában kell hogy méltó hely ju sso n  Jedlik Ányosnak, 
a múlt é v s zá za d  csendben, önzetlenül dolgozott tudósának is. ”

Jedlik Ányos 95 éves korában 1895. december 13-án hunyt el Győ
rött. Ez a száz évvel ezelőtti gyásznap kínálja az alkalmat arra, hogy a 
tudományos közélet mai tagjai újra meghajtsák fejüket a nagy egyéni
ség emléke előtt.

A mai magyar természettudósok tudatában benne él Jedlik Ányos 
életpályájának néhány közismert eredménye. Simonyi Károly nagy si
kert aratott „A fizika kultúrtörténete” című könyvében a klasszikus fizi
ka kiépítésének korszakát bemutató világnagyságok fizikus-felfedezői 
között két magyar szerepel: Jedlik Ányos és Eötvös Loránd. Talán érde-

Jedlik Ányos neve érték kifejezője is iskolánkban. A tantestület 7 
éve Jedlik-érmet alapított, melyet az iskola tantestülete és diákönkor
mányzata a 4, illetve 5 év alatt legeredményesebb tanulónak (helytállás 
a tanulásban, az iskola nevét öregbítő versenyeken közösségi munká
ban) ítél oda. A plakett szintén Várady tanár úr alkotása. Ennek másola
tát készíttettük el az 1994/95. tanév végére Horváth György keramikus
sal, -  a névadó halála évfordulójára emlékezve -  s útravalónak minden 
diák ezt kapta ballagáskor. Vele együtt valljuk: „a közboldogság legbiz
tosabb alapja ...a z  ifjúnemzedék tanítása és növeltetése".

tál vagy a sebes leszállást gátolja, vagy a magasbrai emelkedést eszköz
li, ha golyója alkalmatlan vagy veszedelmes helyre, például vízbe szál- 
landna le. Mongolfier-féle léggolyók emelkedése és szállása, terhelmé- 
nyeken kívül, a tűz illesztése vagy mérséklése által eszközöltetik. Né- 
melly léghajósok előre nem látható esetek tekintetéből körülbelül 25 
lábnyi ármérőjü esernyővel is ellátják magukat, mellynek segedelmével 
a legnagyobb magosságokból sérülés nélkül leereszkednek.

Milly nagy csudálkozást, mekkora reményeket gerjeszte a léggolyók 
föltalálása, már csak abból is gondolhatni, hogy föltalálásuk utáni két év 
lefolyta alatt 35 léghajózás 58 legény által vitetett végbe. Első, ki e me
rész lépésre vállalkozott, Pilatre de Koziervah, ki Marquis d'Arlandes 
társaságában 74’ hosszú és 48’ széles Mongolfier-féle golyóval (1783. 
nov. 21.) szerencsésen fölemelkedett. Utána Charles ön-találmányu 26’ 
átmérőjű golyóval Róbert társával (1783. dec. 1.) szintén szerencsésen. 
Erre Pilatre de Rozier egyik Mongolfier és más 6 személy társaságában 
egy nagyszerű léghajózást véghezviendő, 126’ hosszú, és 102’ széles 
Mongolfier-féle golyóval (1784. jan. 7.) szállott föl, s ámbár golyója 
500 ölnyi magasságban repedést kapott, mégis sérületlenül leszállania 
sikerült. Későbben a kijavított óriás nagyságú golyójával Versaillesből 
szerencsésen emelkedett föl, de midőn Romain társával Blanchardot, 
ki az alatt könenynyel töltött golyóval Francziaországból Angolhonba 
átröpült, jun. 15-én utánozná, léggolyója körülbelül 200 ölnyi magas
ságban meggyuladván, társával együtt leesett és borzasztóan összezu- 
zódott. Blanchard vállalkozásaiban szerencsésebb lévén, miután An
golhonban több helyeken magát csudáltatta volna, Doverből Calaisba 
ismét átszállón (1785-ben jan. 7.) s azután számos fölemelkedéseivel 
Némethon lakosait mulattatá. Ezek, és más mindeddig véghezvitt lég- 
hajókázások csak a vállalkozók nyerészkedése és a bámuló tömeg 
mulattatása tárgyául szolgáltak, a nélkül, hogy jelentékeny tudomá
nyos hasznot hajtottak volna; e tekintetben némi kivételt érdemel Bios 
és Gay Lussac (1804. aug. 24.) és később (sept. 16.) csak Gay Lussac 
által a legnagyobb ügyességgel és biztonsággal, csupán tudományos 
vizsgálatok végett, véghez vitt léghajózás, mellyben Gay Lussac Chim- 
borasso hegy csúcsánál 333 párisi öllel magasbra emelkedett. Hogy a 
léggolyók mindeddig komoly czélokra nem használtathattak, ennek 
főoka azon körülménybne rejlik, hogy fekmentes iránybani kormá- 
nyozhatásuk egészen hatalmunkon kívül van, s leend is mindaddig, 
mig a léggolyókat a gőzhajók módjára önmozoghatási tehetséggel 
ellátni nem sikerül.

Jedlik Ányos

Terplán Zénó aieinök, Király Árpád főtitkár

kés, hogy az említett táblázatban a Jedlik-Eötvös-kortársak közül a 
magyar Liszt Ferenc, Vörösmarty Mihály, Arany János, Petőfi Sándor, 
gr. Széchenyi István és Kossuth Lajos neve olvasható mindössze a vi
lágnagyságok mellett.

A „Fizikai Szemle” 42. évfolyamának (1992) 12. száma „Fizikus úti
könyv” címen nagy gondossággal összeállított fényképes tanulmányban 
adja közre a magyar fizikusokhoz kapcsolódó tárgyi emlékeket, illetve 
a magyar fizikusok lexikonszerű adatait.

Ez az összeállítás kiegészíthető a BME központi könyvtárépületbeli 
olvasó termének nagyméretű 1913-1945 között láthatott falfestményé
vel (Raksányi Dezső műve) amelyen az ókortól a 20. század elejéig 
felsorakoztak a matematika, természet- és technikatudományok legki
válóbb képviselői. A csaknem 80 személyiség között látható volt Jedlik 
Ányos jellegzetes reverendás alakja is. A háborús kár miatt a lemeszelt
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falfestmény a második világháború befejezése óta -  nagyon jó fényké
pek alapján -  várja a restaurálását. Ma is látható Jedlik alakja az Eötvös 
Egyetem Természettudományi Kara Tanácstermének freskóján, más 
magyar természettudósok szimbolikus alakjai mellett.

Újabb Jedlik emlékek: 1993 tavaszán Jáki Szaniszló, a Seton Hall 
University (New Yersey) professzora, matematika-fizikaszakos bencés 
tanár, akadémikus, a győri bencés gimnázium volt diákja mondta a 
győri Széchenyi István Főiskola Jedlik-termének avató beszédét, amely 
után Halzl Józsefiéi, a Magyar Villamos Művek Rt. akkori vezérigazga
tójával és Király Árpádóal, a Magyar Elektrotechnikai Múzeum akkori 
igazgatójával, elhatározták, hogy kellő tudományos, szakmai és egyházi 
támogatás esetén létre kellene hozni a Jedlik Ányos Társaságot (a JÁT- 
ot) elsősorban Jedlik halálának közelgő századik évfordulóján újabb 
megemlékezések megvalósítására.

1993- április 22-én alakulta JÁT a Magyar Elektrotechnikai Múzeum
ban, az egykori transzformátorállomás épületében, 1075 Budapest, Ka
zinczy u. 21. Székhelye is ott van. A Társaságot 55 magyar tudós, fizi
kus, elektrotechnikus, egyetemi és középiskolai tanár alapította, hogy 
Jedlik Ányos akadémikus, tudományegyetemi professzor, bencés szer
zetes tudományos, gyakorlati és pedagógiai tevékenységét, eredménye
it bemutassa, megismertesse és elismertesse a hazai, valamint a nemzet
közi tudományos- és nagyközönség számára. Teszi ezt szakmai és ha
zafias meggyőződésből és azzal a tisztességes szándékkal, hogy helyre
hozza az e tekintetben sajnálatos lemaradást.

A JÁT alapszabálya így fogalmazza meg céljait:
-  Tudományos, erkölcsi és anyagi támogatást nyújt a Magyar Elekt

rotechnikai Múzeum részére, állandó Jedlik-kiállításának gazdagítása 
érdekében.

-  Kutatja Jedlik Ányos kéziratos és tárgyi hagyatékát, közreműködik 
feldolgozásában és az iratok közzétételében, ily módon is pontosítva a 
Jedlik-biográfiát és -bibliográfiát.

-  Részt vesz a magyar erősáramú elektrotechnika múltját bemutató 
tudományos és ismeretterjesztő konferenciák és kiállítások szervezésé
ben, az azokhoz kapcsolódó kiadványok (egyes alkalmakkor videofil
mek) elkészítésében oly módon, hogy mindezekhez tudományos, er
kölcsi és anyagi támogatást nyújt.

JEDLIK ÁNYOS EMLÉKTÚRA

Az Eötvös Társulat által szervezett Emléktúrán Jedlik Ányossal sze
rettünk volna találkozni. Hisszük, hogy ez sikerült is.

Az 1995. november 18-iki Emléktúrát Jedlik halálának 100. évfordu
lója alkalmából szerveztük. A halált kapunak tekintette, melyen átlépve 
megkérdezheti Istentől: mi a z elektromosság, mi a fény? Ezt kutatta 
egész életében. Erről az egész életet betöltő kutató munkáról Szimőn 
hallottunk előadást Németh Józseftől (BME), és videón néztük a nagy 
fizikus eszközeit a szülőfaluja lakosságával együtt. Ezen eszközöket 
működésük közben később Győrben csodálhattuk meg. Visszacsendül
tek a budapesti Egyetemi templomban -  hiszen a Jedlik-korabeli egye
temből csak ez maradt meg -  reggel bemutatott szentmise énekei: „Di
csér minden műved, magasságos Úr," (Sik SJ.

Szimő, szlovákul Zemné, a Vág völgyében, Komáromtól 35 km-re 
található. Csak azon az úton lehet elhagyni, amelyiken odament az em
ber. 2000 lakosa van, akik Jedlik Ányos emlékét ápolják, ebben élen jár 
Végh András. Jedlik szülőháza nincs meg, a helyén álló épületen em
léktábla látható. December 8-án pedig megnyitják a Jedlik-kiállítást.

1993-ban a templomkertben leplezték le Jedlik Ányos mellszobrát, 
mely Lipcsey György alkotása. Szimőre érkezve először ide mentünk, 
hogy tiszteletünket lerójuk. „A bölcs szíve a tudást kutatja (Péld. 
15,14)" volt koszorúnk szalagjára írva. Marx György (ELFT) beszédé
ben követendő példaként állította az új iránti fogékonysággal rendelke
ző Jedliket. S feladatként adta: „mondjátok el fiaitoknak, tanítványai
toknak is”.

Megbizonyosodtunk arról is, hogy a szimóiak a magyaros vendég
szeretetben is követik falujuk szülöttét. Búcsúzáskor megemlékeztünk 
arról, hogy az Eötvös Társulat elődjének, a Mathematikai és Physikai 
Társulatnak 1. beírt tagja a 91 éves Jedlik Ányos volt. Köszönetképpen 
könyveket és az Eötvös-érmet adtuk át a faluközösségnek.

A 17 éves Jedlik István bencés szerzetesnek jelentkezett. Válaszul 
Isten útján járni gyönyörűség. Amit rendelt, tenni: igaz hűség. Néki 
élni szabadság, helyt állani boldogság. -  énekeltük reggel a szentmi
sén. Jedlik Ányosnak a tanítás, a kutatás rendeltetett. Ezt a feladatot

-  Kezdeményezi, illetve támogatja a Jedlik Ányos emlékéhez kap
csolódó képző- és iparművészeti alkotások elkészítését.

-  Tudományos, erkölcsi és anyagi támogatást nyújt abban, hogy Jed
lik emléke -  elsősorban az egyházi és állami oktatási intézményekben -  
de más közművelődési intézményekben is, az ifjúság körében fennma
radjon, hagyományozódjon. Támogatást nyújt továbbá a győri bencés 
gimnáziumban állandó Jedlik Ányos emlékkiállítás létrehozásához.

A JÁT számos eredményt éri el a tevékenységi célkitűzések felada
tainak végrehajtásában alig több mint két esztendő alatt. Az eredmé
nyek közül három külön is kiemelhető.

1. Jedlik szülőfalujában Szimőn, fennállásának 880. évfordulója al
kalmából 1993. október 30-án emlékülést rendeztek, amelyről az MTI is 
tudósított. A Szentmise után a templom előtti téren felavatták Jedlik 
Ányos mellszobrát, amelyet a szlovákiai Lipcsey György készített. Az is
kola falán lévő emléktábla felirata a következő: Vecovi a vynálezcovi v 
oblasti fyziki Stefanovi A. Jedlikovi 1800-1895 venuju vdaéni rodáci. A 
hálás utókor falunk szülöttjének Jedlik Á. Istvánnak 1800-1895 felta
lálónak és fizikusnak.

Eredetileg úgy volt, hogy egy restaurálásra váró sérült mészkőszobor 
kerül Szimőbe (Zsákodi Csiszár János alkotása), amely 1966-1986 között 
Sülysápon, előtte 1952-1960 között a budapesti Városligetben állt (jelen
leg Madarassy Walter szobrászművésznél vár további sorsára).

2. A győri „Czuczor Gergely” bencés gimnáziumbeli állandó Jedlik 
Ányos Kiállítás ünnepélyes megnyitása és a Jedlik-szohor avatása 1995. 
április 4-én zajlott le a JÁT közreműködésével. A gimnázium a bejárat 
melletti osztálytermet adta át az állandó Jedlik kiállítás céljára.

Szalóky Albert bencés tanár szerdánként 10-16 óráig, a többi hét
köznapon 14-16 óráig fogadja a látogatókat. Más időpontokban csak 
előzetes egyeztetés esetén tekinthető meg a kiállítás (Tel.: 96-315-988).

3. A JÁT eddig a következő díszes kiadványokat jelentette meg:
Bemutatkozik a Jedlik Ányos Társaság; Verebély László: Jedlik

Ányos úttörő találmányáról (az 1928-as tanulmány újranyomása); Képes 
leporelló Jedlik Ányos életútjának fontosabb állomásairól.

Video anyag: Az igazak örökké élnek (J. Á. sírfelirata a győri teme
tőben) a Társaság megalakulásának története (40 perc); Jedlik szobor 
avatása Szimőn, a szülőfaluban 1993- (40 perc)

Győrben kezdte el majd 37 év pesti egyetemi élet után Győrben is fe
jezte be. Mi is oda tartottunk a Csallóköz kanyargós útjain.

A Bencés Gimnáziumban Jedlik Ányos alkotásaival ismerkedtünk. Az 
állandó Jedlik Ányos Kiállítás, amely 1995. április 4-én nyílt meg, tiszte
letadás az első magyar elektrotechnikus előtt. A kiállítás emberek és in
tézmények -  Jedlik Ányos Társaság, Czuczor Gergely Bencés Gimnázi
um, Északdunántúli Áramszolgáltató Rt., Magyar Elektrotechnikai Múze
um -  összefogásának az eredménye. Jedlik számos fizikai bemutató esz
köze a gimnázium szertárában vészelte át a történelem viliarait. Innen 
kelőitek jelenlegi helyükre több más találmányával együtt. A kiállító te
remben a tárlók működő modelljei bemutatják Jedlik Ányos legkedve
sebb eszközeit: a forgonyt, az egysarki villamindítót, a mllamfeszítőt, 
fénytani rácsait és néhány személyes emlékét. Bizony jó lett volna Szaló
ky Albert osa (CGBG) élvezetes vezetése mellett hosszabb időt itt eltöl
teni! A kiállított eszközök közül több a mai modern berendezéseknek az 
őse (a villamfeszítő a kaszkádgenerátor őse). -  Erről tartott előadást 
Hollndonner László (MATÁV): Feladatul kaptuk, hogy az új iránti érzé
kenységet fejlesszük magunkban és tanítványainkban. „Ne hagyj, Uram, 
megülepednem sem eszmében, sem kényelemben. Ne tűrj megállni az  
ostoba van-nál, s nem vágyni többre kis mái magamnál. "(S.S.)

A tudós, a jó ember nem születik: élete munkájával lesz azzá. Miköz
ben Mayer Farkas (osb) Jedlikről, az emberről beszélt 0edlik feljegyzé
sei alapján), találkoztunk és „kezet fogtunk” a „professzor atyával”.

A győri köztemetőben Jedlik Ányos sírjánál végiggondolva életét, 
felfedezzük, hogy ő mindig adott: rendtársainak: a közösség szellemé
nek ápolását; tanítványainak: hatalmas tudását; szertáraknak: eszkö
zök sokaságát; Tudós Társaságoknak: új fizikai ismereteket; mesterem
bereknek: komoly együttműködést; rászorulóknak: pénzbeli segítséget; 
az őt megkárosítóknak: megbocsájtást; nekünk: a csodálkozás örömét.

Sokszor írta feljegyzéseinek elejére, amit a sírjára helyezett koszorún 
olvashatunk, és ami ezen nap végén belőlünk is feltört: „GLORIA IN 
EXCELSIS DEO!”

Plósz Katalin (PHG)
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JEDLIK MA IS MODERN Hollndonner László
MATÁV, Sopron

„ D a v y  te r m é s z e t tu d ó s  ... 1807-ben  a z  a d d ig  m in d en  
v e g y b o n tá s n a k  e lle n s ze g ü lt  é g v é n y e k e t é s  é g v é n y e s  f ö l 
d e k e t  a lk a t r é s z e ik r e  f e lb o n tv á n  a  v e g y ta n n a k , a z  a n y a g i  
j ó l é t  le g h a ta lm a s a b b  té n y e z ő jé n e k  to v á b b i f e j lő d é s é t  e&y 
ig en  je le n té k e n y  h o r d e r e jű  le n d í té s s e l  e lő m o zd ító . J a k o 
b i á l ta l  1 837-ben  f e l f e d e z e t t ... g a lv á n k é p e lé s , a  k ö z é le t 
ben  g y a k o r i  h a s z n á l ta th a td s u k  k ö v e tk e z té b e n  m á r  n a 
g y o b b  r é s z t  m ű ta n i f o g la lk o z á s o k k á  v á lt  m ó d o s í tá s a i  
n em  e g y e b e k , m in t a  tu d o m á n y  h a ta lm á n a k  h ó d o ló , a z  
e m b e r  s z ü k s é g le te i  s z e r in t  m ű k ö d n i k é n y s z e r ü lt  v il la 
n y o s s á g  m e g le p ő  e re d m é n y e i. M e g e m líth e tő  m ég, h o g y  a  
v il la n y o s s á g  a  h ő ség , v i lá g o s s á g  é s  d e le je s s é g  h a ta lm a s  
k ú tf o r r á s a  g y a n á n t is  a lk a lm a z h a tó . K ö z tu d o m á s ú  d o 
log, h o g y  e g y  s z é n c s ú c s b ó l  a  m á s ik  s z é n c s ú c s b a  á tb o 
c s á tó i t  v il la n y  fo ly a m , a z o k a t  s z e r f e le t t  m a g a s  h ő s é g i  
f o k r a  m e g iz z ó s í tv á n , m in d en  e g y é b  m e s te r s é g e s  ú to n  
e lő á l l í th a tó  v i lá g o s s á g n á l e r ő s e b b  f é n n y e l  r a g y o g ta tja ,  
v a la m in t a z  is , h o g y  a  le h e tő  le g n a g y o b b  d e le j - e r ő  a z  
ú g y n e v e z e t t  id e ig le n e s  d e le je k b e n  c s a k  a  v il la n y fo ly a m  
á lta l  é b r e s z th e tő  f e l  — A v il la n y o s s á g  e z  u tó b b i h a tá s á 
n a k  k ö v e tk e z té b e n  lön  le h e tsé g e s , h o g y  b á rm e ly  tá v o ls á 
g o k r a , e g y ik  o r s z á g b ó l  v a g y  v i lá g r é s z b ő l  a  m á s ik b a , 
tu d ó s í tá s a in k a t  a  f é n y s u g a r a k  h a la d á s i  s e b e s s é g é t  tú l
s z á r n y a ló  g y o r s a s á g g a l  á ts z á ll í th a tju k , é s  o n n é t n e ta lá n  
s ü r g ő s  k é r d é s e in k r e  k e v é s  i d ő  k ö z b e jö t té v e l  f e le le te t  is  
n yerh e tü n k . ”

A term észettudom ányok  fon tosságáról az em beri nem  
anyagi jó létére nézve, tek in tettel hazánkra,

Rektori beszédrészlet, 1864. június 25.

Jedlik Ányos tevékenysége teljesen új irányokat szabott 
meg az elméleti fizikában és az alkalmazott műszaki tu
dományok területén.

Több élvonalbeli magyar tudós még a 19. század 
végén is a newtoni fizika alkalmazásának tökéletesítésé
vel volt elfoglalva, de még a mai középiskolás fizikaokta
tásban is igen hangsúlyos kérdésként tárgyalt témakör az 
„egyszerű gépek”, a lejtő a csavar és az ék fizikája.

Jedlik munkássága (eredményei és kudarcai) ezzel 
szemben máig érvényes tanulságokkal szolgálnak mind a 
tudós fizikus gazdasági-politikai-társadalmi környezeté
vel kialakított kölcsönhatás tekintetében, mind a műszaki 
tevékenység fő irányai szempontjából.

A tudós és környezete

A 19. század magyar történelmét nem kell bemutatni: 
reformkor, függetlenségi törekvések, szabadságharc, 
Bach-korszak, kiegyezés, amelyet egy határozott fejlődési 
periódus követ egészen a milleneumi ünnepségekig, a 
századvégig. Jedlik Ányos életútja a század történelmével 
párhuzamosan, de a magyar politikai sorsfordulóktól 
szinte elkülönülten haladt.

Ezzel kapcsolatban több elgondolkodtató kérdés 
merül fel:

-  Miért csak azt tekintjük hősnek, aki meghalni képes 
elveiért, a hazájáért, és miért nem tudunk kellő módon

tisztelegni azok emléke előtt, akik folyamatos munkával 
eltöltött alkotó életet hagytak maguk mögött örökségül?

-  Hogyan fordulhatott elő a 19. század magyar törté
nelmében, hogy Széchenyi István, a Magyar Tudományos 
Akadémia megalapítójának munkássága csak viszonylag 
kevés közös vonást mutat a Tudományegyetem rektora, 
Jedlik Ányos munkásságával?

A jó bornak is kell cégér, a kiváló tudósnak is kell pro
tekció az érvényesüléshez. Az mai szemmel nézve nyil
vánvaló, hogy Puskás Tivadar korszakalkotó találmánya 
a századvég felé haladva azért válhatott közkinccsé, mert

Két részlet Jedlik „Az 1872/3-ik tanév utáni szünnapok alatt tett kutatá
sai" eredményeiből.
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a feltaláló, aki maga is rendelkezett kereskedelmi érzék
kel és piaci szemléletmóddal, olyan politikai nagyságok
kal került munkakapcsolatba, mint például Baross Gá
bor, a „vasminiszter”.

Ugyanilyen alkotó együttműködés és közös fáradozás 
jellemezte Nobel-díjasunk, Szent-Györgyi Albert és híres 
kultuszminiszterünk Klébelsberg Kunó együttműködését, 
melynek során mindig biztosított volt a működéshez fel
tétlenül szükséges szerény anyagi háttér is.

Ma már kézenfekvőnek számít a megállapítás: egy elő
remutató találmány sorsa az ötlet megszületésével és a 
találmány elvi modelljének kidolgozásával talán 10 %-os 
készültségi fokot ér el. Mintegy 30 %-os készültségi fokra 
becsülhető a referenciamodell, a prototípus megjelenése, 
a szériagyártásra való előkészületek megindulása. Egy 
előre mutató találmány sorsának alakulásában döntő té
nyező a leendő felhasználók körében a megismertetés, 
az igényfelkeltés, a piac megdolgozása. Ez utóbbi már 
mindenképpen (köz)gazdasági „csapatmunkát” jelent, 
amely nem nélkülözheti sem a politikai akaratot, sem a 
piaci módszereket, sem a szükséges anyagi hátteret.

Még valamit, egy gyakran elfelejtett másik banalitásról: 
Nem létezik önálló műszaki kultúra, humán kultúra nél
kül. A korábban elért eredmények mechanikus alkalma
zása lehet jó mestermunka, annak továbbfejlesztése és 
tökéletesítése elismerést érdemlő szellemi alkotás. Az 
azonban csak a humán intelligenciával rendelkező zseni 
kiváltsága, hogy felismerés alatt álló törvényszerűségeket, 
fizikai jelenségeket hasznosan alkalmazva a gondolko
dásmódot tekintve is iskolát teremtsem maga körül.

Jedlik eredetileg magyar-, latin-, és történelemtanítás
sal foglalkozott. Széleskörű intelligenciája feltétlenül se
gítségére volt abban, hogy a természettudományok, a fi
zika és kémia területén is maradandót alkosson, hogy ta
náremberként mások gondolkodásmódját is megtermé
kenyítse újszerű természetfelfogásával.

A feltaláló főbb kutatási területei, 
hatásuk a mai életünkre

Jedlik már pályája kezdetén rájött, hogy az energia 
teremtése (semmiből valamit létrehozni) nem emberi 
kompetencia, tehát az örökmozgók divatos témájában 
gyorsan befejezte a kutató munkát. Az anyag átalakításá
nak lehetőségeit, az alkímia problémakörét azonban már 
nagyon flexibilisen kezelte. A szerzetes tanár meggyőző
dése szerint a Mindenható a teremtés során nem foglal
kozhatott apró részletekkel. Megteremtette az „ősanya
got”, amelyből a mai elemek a fizikai környezet hatására 
(irdatlan magas nyomás, óriási hőmérsékletek, elektro
mágneses erőterek, villamos szikrák, villámok) alakultak 
ki. Ha jól meggondoljuk, ez a felfogás ma sem ellenkezik 
alapvetően tudományos szemléletünkkel. A budapesti 
Tudományegyetem szertárában levő Jedlik-féle palack
láncolat a mai részecskegyorsítók ősének tekinthető, 
amely az anyagszerkezet megismerésének és átalakításá
nak napjainkban is legfontosabb eszköze.

Tiszteletet parancsoló az a zseniális megérzés, amivel 
Jedlik az elektromágneses jelenségeket kutatta. A 19. szá

zad első felében a delejes erő inkább csak a spiritizmus, 
az okkult tudományok keretében vizsgált érdekes jelen
ségként szerepelt a társadalmi közmegítélésben. Jedlik 
volt az, aki ennek nem csak a lényegét próbálta megkö
zelíteni és megérteni, hanem gyakorlati hasznosíthatósá
gára is konkrét műszaki berendezéseket konstruált. Ezen 
berendezések kezdetben oktatási segédeszközök voltak, 
és a fizikai jelenségek szemléltetését szolgálták. Később 
egyre jelentősebb lett ezen berendezések megbízható 
villamos energiaforrásként, illetve villamos motorként 
történő alkalmazása, melynek során Jedlik nagyon sok 
műszaki részfeladatot is megoldott a berendezések 
konstaikciós kérdései közül. (A keletkező villamos váltó- 
feszültség mechanikus egyenirányítása, megbízható 
áramhozzávezetés és elvezetés villamosérintkező rend
szere stb.) Gyakorlati szempontból legfontosabb azon
ban az a felismerés, hogy vezérelt villamos mágneses te
reket leghatékonyabban nem állandó mágnesekkel, 
hanem lágy mágneses anyagok elektromágneses gerjesz
tésével lehet létrehozni. Ennek a gondolatnak egyenes 
folytatása a villamos öngerjesztés elvének alkalmazása, 
amely -  a világon elsőként -  a dinamó megalkotásához 
vezetett.

Ez az ötlet jelentette az egyenes utat a későbbi talál
mányok sorozatban történő megszületéséhez, ez az az 
iskola, amelyből nem csak a villamos áramfejlesztők és 
erőgépek mára igen gazdag választéka alakult ki, hanem 
ez képezte az elméleti alapját Déry-Bláthy-Zipernowsky 
transzformátorának is.

Nem kell méltatni az elektromágnesesség alkalmazásá
nak újdonság-értékét, mégis megemlítendő, hogy ez ké
pezte alapját az erősáramú iparban, a távközlésben és 
számos egyéb területen az elektromos relék, villamos 
jelfogók kifejlesztésének és alkalmazásának. A csodálatos 
az, ahogy ezt Jedlik 1864. június 25-i -  a mottóban idézett 
-  rektori beszédében szinte látnoki erővel megjósolta.

Ma, a fényvezetős távközlés korában értjük csak iga
zán meg annak a jelentőségét, hogy Jedlik a geometriai 
optikán túllépve a fény hullámtermészetével is komolyan 
foglalkozott, gyakorlati eredményeket ért el. Az osztó
gép, az optikai rács készítésére szolgáló automata eszköz 
megalkotása kapcsán elsősorban nem a mechanikai 
csúcsteljesítmény előtt kell tisztelegnünk, bár ez is csodá
latra méltó: Egy milliméternyi távolságon csaknem há
romezer rácsvonal egyenletes felvitele a mai technikával 
sem kis teljesítmény. Azonban ezzel az eszközzel lehetett 
vizsgálni azokat a fénytani jelenségeket, amelyek a mai 
üvegszálas távközlés, a holografikus ábrázolások, három- 
dimenziós képek, a „virtuális valóság” eszközrendszeré
nek létrehozásához vezettek.

Összefoglalva: Véleményem szerint Jedlik igazi nagy
sága nem is találmányainak közvetlen hasznosságában 
rejlik, bár ez sem kis dolog. Az ő igazi szellemi öröksége 
az az újszerű gondolkodásmód, amely tudományos és 
műszaki életünkre máig is érvényes hatással rendkívüli 
változások elindítója volt.

Jedlik halálának centenáriumán tehát elsősorban a 
példaképre kell emlékeznünk, nem Jedliknek van szük
sége az utódok méltatására, nekünk van nagy szüksé
günk a belőle kisugárzó és máig is ható szellemi erőre.
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EMLÉKTÁBLA WIGNER JENŐ SZÜLŐHÁZÁN

, -  Itt Pesten, a Király utca 76-ban ringott Wigner Jenő bölcsője. 
Wigner bölcsőkészítőt jelent. Wigner Jenő egyike volt azoknak, akik 
kiformálták a posztindusztriális (csigasorok, gőzmozdonyok és ágyú
csövek utáni) társadalom bölcsőjét. A világ legtekintélyesebb újságja, a 
New York Times így búcsúztatta az 1995. január elsején eltávozott 
WignerJenőt: •Wigner professzor azoknak a figyelemreméltóan jövőbe
látó tudósoknak a köréhez tartozott, akik Budapesten tanultak, majd 
Nyugatra bajóztak, és átalakították a modern világot.-

E mondatban bárom kijelentő mellékmondat van. 1). Wigner Jenő 
Budapesten tanult, a Fasori Evangélikus Gimnáziumban; amikor évti
zedek múltán először látogatott haza, első útja szinte a Fasori Gimná
ziumhoz vezetett. 2). Azután Wigner Jenő Amerikába ment. 3). Az 
atomkort -  honfitársaival együtt -  Amerikában teremtette meg.

Korunk egyik problémája, hogy nagyrészt még a 18-19. századi 
ipari forradalom technikáját használja, a szerint gondolkozik. Nem 
túl sok a technika a mai világban, hanem inkább túl kevés és el
avult. A számítógép kevésbé szennyez, mint a gőzgép, hatékonyabb 
is, de több ész kell hozzá. A z atomerőmű olcsóbban adja a villanyt, 
mint a szénerőmű, de hogy tisztább is maradjon, több értelem szük
ségeltetik.

Amikor Wigner Jenő elhunyt, a világ vezető lapjai frissebben és 
inéltóbban emlékeztek meg róla, mint a magyar újságok. Emlékbélye
get adunk ki, utcát nevezünk el sok személyiségről, akik csak provin
ciálisán méné nagyok, de Wigner Jenőnek adósai vagyunk. Pedig 
Wigner Jenő neve világszerte benne tesz a 21. században 20. század
ról írt történelemkönyvekben, amikor már Brezsnyewe és Nixonra nem 
kell emlékezni. Talán még a magyar történelemkönyvekben is. Most 
ezzel az emléktáblával a Fasori Evangélikus Gimnázium és az Eötvös 
Társulat adósságot törleszt. Nem Wigner Jenőnek van szüksége a mi 
tiszteletünkre, hanem nekünk van szükségünk őreá.

FERENCZI GYÖRGY DÍJASOK

„F e re n c z i György 25 éve végezte el a fizikus szakot az Eötvös Egye
temen. Mindössze két évtized adatott neki munkára. Ma úgy tűnik, 
hogy elvégezte a maga elé kitűzött feladatot: neki sikerült álmainak 
valóra váltása.

Ferenczi György nemcsak hangzatos jelszónak tekintette, hogy A 
FIZIKA NAGYHATALOM, hanem ezt tudva élt is a lehetőséggel. Látta, 
hogy a fizika meghódítja az anyagtudományt, ezáltal képes átformál
ni a technikát és társadalmat

Ohm-törvényen nevelkedett tanítványaimnak szoktam mondani: 
képzeljék el, mi lenne, ha egy tapsütésre hirtelen abszolút érvényűié 
válna a z Ohm-tönény: ha a z anyagon átfolyó áram vagy zérus lenne 
(szigetelő), vagy a feszültséggel arányos (vezető). Ekkor nemcsak a 
számítógépek gondolkodása állna le, hanem elnémulna a rádió és 
televízió, meg mai életünk (otthonunk) sok más műszere, modern 
fényképezőgépektől modern autókig, amelyekbe már eszes félvezetők 
vannak beültetve. A jövőt látva vállalkozott Ferenczi György, hogy lét
rehozza a Semílabot, és -  1100 évvel ezelőtt kalandozott őseinken túl- 
téve -  e vállalattól indult el távolkeleti és vadnyugati piacok meghódí
tására. Több sikert ért el, mint Botond vagy Lehel vezér. Hogy eredmé
nyes volt, annak bizonyítéka az édesanyja által létrehozott Ferenczi 
György Alapítvány. A z ő elveit testesíti meg a Ferenczi Díj, fiatal kuta
tókat bíztatva fizikai kutatás, műszaki fejlesztés és gazdasági realizá
lás együttes megvalósítására.

Lendületét át akarta adni az egész magyar fizikus társadalomnak. 
Amikor a z  Eötvös Társulat főtitkára mit, amikor vele dolgozhattam, 
nem a pénzügyi gondokról mit szó, hanem jövőt formáló kezdeménye
zések megvalósításáról. Ő álmodta meg a Csodák Palotáját, az indulás
hoz ő teremtett reális pénzügyi fedezetet. És íme: 1995 őszén már 20000 
felnőtt és 100000-nél több gyerek mit a vendége, hogy ujjaival-szemei- 
vel-agysejtjeivel az anyag inselkedése által ismerje föl a fizika izgalmát.

Gyuri, köszönjük a Semilabot, a Csodák Palotáját. A díjakat is tol
laképp Te adod, talán nem is annyira elismerésül és jutalmul, mint 
bátorításul. Érezzük: velünk vagy itt ma is, hogy példát mutass. ’’

Ezekkel a szavakkal vezette be Marx György a? alapítvány kurató
riuma nevében az első díjkiosztó ünnepséget. November 3-án az Eöt
vös Egyetem történelmi hangulatú professzori Klubjába jött el Ferenczi

A világ legudvariasabb, legszelídebb embere volt, de a leglelkiisme
retesebb is, aki végiggondolta a tettek, fölfedezések, döntések következ
ményeit. Ő mutatta meg nekünk a szimmetriák harmonikus szépségét 
a kvantummechanikában, de ő a kvantummechanikát alkalmazta is 
a szilárd anyag és az atommag szerkezetének gyakorlati föltárására. 
Amikor valóra váltotta az atomenergia nagyteljesítményű fölszabadí
tását, látta annak átkos és áldásos lehetőségeit egyaránt. Utolsó látoga
tásakor pedig arra tanította a magyar fiatalokat, hogy ne álljanak 
meg a kvantumelméletnél, mert izgalmas kihívások várják őket túl a 
kvantummechanikán.

Jenő bácsi, ígérjük, hogy megtanuljuk a föladott leckét. Megtesszük, 
mert tudjuk, hogy akkor hazajössz, itt maradsz velünk, gyermekeink
kel, tanítványainkkal a 21. században is."

E szavakkal avattuk föl Wigner Jenő emléktábláját születése napján, 
november 17-én. A kerület polgármestere, a Fasori Gimnázium igazga
tója, az Eötvös Társulat tiszteletbeli elnöke helyezte el koszorúját. Az 
összegyűlt tisztelőknek, diákoknak, fizikusoknak, Vitális György fasori 
öregdiák és Marx György szólt Wigner Jenőről.

György édesanyja, sok barátja és tisztelője. Patkós András az évfolyam- 
társak nevében szólt. Beleznai Ferenc a díjazottak eredményeit mutatta 
be. A díjakat Kiss Ádám dékán, mint a Kuratórium másik vezetője adta 
át. Arra bátorított, hogy fiatal kutatók és egyetemi hallgatók kövessék 
Ferenczi György példáját, és eredményeiket megmutatva pályázzanak 
jövőre is a szép és értékes Ferenczi Díjra.

❖
A félvezető kutatás mindannyiunk életét, munkáját talán leglátvá

nyosabban a számítógépek rohamos elterjedésével alakította át. A szá
mítógépek alapjai a rendkívül bonyolult, sok millió elemet tartalmazó 
logikai áramkörök. Ilyen áramkörök nem csak a számítógépekben 
hanem csaknem minden gyakorlati eszközünkben (TV-készülékek, 
mosógépek, autók...) rejtve jelen vannak. Az ilyen rejtett logikai elemek 
száma ma már messze meghaladja a számítógépek számát, A logikai 
áramkörök teljesítményét leginkább a működési sebességük határozza 
meg. Egyre gyorsabb működési sebességek csak úgy valósíthatók meg, 
ha az áramkörök elemei között a terjedési késések pontosan tervezhe
tőek és mérésekkel ellenőrizhetőek is. Ennek megvalósítására dolgo
zott ki Hosszú GÁBOR (Budapesti Műszaki Egyetem Elektronikus Eszkö
zök Tanszéke) egy olyan teszt-áramkört és dinamikus mérési-kiértéke
lési eljárást, ami lehetővé teszi a parányi elemek működésének ponto
sabb szimulációját.

A modern félvezető kutatás egyik legfontosabb jellemzője, hogy 
olyan anyagokat álmod és valósít meg, amelyek nem találhatóak meg a 
természetben. Még ennél is meglepőbb, hogy ezeket az anyagokat úgy 
alkalmazza, hogy közben az anyag alapvető tulajdonságait is megkísérli 
megváltoztatni. Ilyen történik, amikor különböző rácsállandójú kristá
lyok igen vékony rétegeit állítjuk elő, amelyekben az anyagi tulajdonsá
gok is eltérnek az ideális, makroszkopikus tulajdonságoktól. A legtöbb 
félvezető eszközben a kívánt működés csak akkor valósul meg, ha az 
alkalmazott szerkezet csaknem tökéletes, bennük minél kevesebb hiba 
található. Riesz FERENC (MTA Műszaki Fizikai Kutatóintézete) heteroepi- 
taxiás félvezető rétegek illeszkedési hibáit vizsgálta és hozzájárult a 
hibák megértéséhez. Túl ezen, ilyen rétegeken újszerű optoelektronikai 
elemeket is létrehozott, ezek alkalmazása a legújabb félvezető „forrada
lom”, az optikai hírközlés része lehet. •



T isz te lt  F izika  Tanárok!

Ö röm m el tudatjuk, h ogy  újra van  M agyarországon  
ta n eszk ö zg y á rtá s .
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