
ólmot és 18,25% ónt tartalmaz) készülnek és lehetô-
ség van a fizikus által kiválasztott tetszôleges alakúra
önteni (ez a technikus feladata).

A tervezés fontos fázisa a besugárzási terv optima-
lizációja. A célterületet magába foglaló izodózisgörbét
(amely legrosszabb esetben is 85%-os görbe) 100%-nak
véve normalizáljuk az eloszlást. Ennek megfelelôen ad-
juk meg a napi dózis nagyságát és számolja ki a rend-
szer az egyes mezôkhöz tartozó monitoregységet (a
gyorsító úgy van kalibrálva, hogy normál körülmények
között, az adott energiánál, 100 cm-es FBT és 10×10
cm-es mezô esetén a vízben mért dózismaximumban
100 MU (1 MU (monitoregység) = 1 gray).

Ha az elkészült terv és a számítógép által kiszámolt
és berajzolt izodózisgörbék megfelelnek a kívánal-
maknak, akkor az adott szint CT-metszetére készült
terv (esetleg más síkok is) kinyomtatásra kerül a gyor-
sító beállításához, a kezeléshez szükséges adatokat
tartalmazó protokollal együtt. Ennek alapján kezdôd-
het meg a sugárkezelés.

A daganatos megbetegedések a leggyakoribb, ve-
zetô halálokok között, a második helyen állnak, és a
halálozások számán belüli arányuk fokozatos emelke-
dést mutat. A gyógyítás egyik eszköze az ionizáló su-
gárzások (pl. elektron- vagy fotonsugárzás) alkalma-
zása. Ennek során az orvossal együttmûködô fizikus-
nak is fontos szerepe van.
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A témához kapcsolódik egy – fizikus körökben so-
kak által ismert – történet Szilárd Leó ról, mint a su-
gárterápia önkéntes úttörôjérôl: 1960-ban megálla-
pították, hogy húgyhólyag rákja van. Az akkoriban
lehetséges gyógymódok tanulmányozása után sugár-
terápiát kért orvosaitól. (A híres New York Memorial
Hospitalban kezelték.) A terápiát maga tervezte meg,
az általa meghatározott dózisnak megfelelô, sugárzó

ezüstöt operáltatott magába. Ezt két év múlva, 1962-
ben megismételték.

Nem ismert, hogy milyen egyéb kezelést kapott,
ezért nehezen értékelhetô a „sugárterápia” sikeressé-
ge. (Szilárd 1964-ben halt meg, szívinfarktusban.) A
történetben az azt ismertetô források egy része in-
kább Szilárd kissé excentrikus természetének illuszt-
rációját látja.

TISZA LÁSZLÓ, 1907–…
Mire ez az írás a Fizikai Szemle olvasóihoz eljut, a
naptár túlmegy a július 7-i dátumon, Tisza László szü-
letésnapján, a 100-ikon. Tisza László az egyetlen, még
élô tagja a 20. század elején született különleges ké-
pességû és különleges életpályát bejárt, Magyaror-
szágról útnak indult tudósok „nagy generációjának”
(Szilárd, Teller, Wigner stb.). Kutatási területeit a Fi-
zikai Szemle „régi” olvasóinak nem kell itt részletesen
bemutatni, hiszen saját írásait olvashatták munkássá-
gának, hatását tekintve talán legfontosabb, két terüle-
térôl – érdemei a modern termodinamika kidolgozá-
sában és a hélium szuperfolyékonyságát magyarázó
kétfolyadékos elmélet megalkotásában múlhatatlanok
– a Lap 1992/8. számában. Más, fôleg a kvantumme-
chanika, például molekulafizikai, alkalmazásai terüle-
tére esô munkáiról érdekes életrajzi vonatkozásokkal
kiegészítve ad képet egy „beszélgetôs” cikk Marx
Györggyel (2002/8).1

1 Az érdeklôdô olvasónak figyelmébe ajánljuk a Tisza életét leg-
részletesebben bemutató, a Természet Világában ez év tavaszán
megjelent több részes „beszélgetôs” sorozatot (beszélgetô partner
Frenkel Andor ).

Az „új” olvasók miatt talán mégsem felesleges pá-
lyájának a legfontosabb tényekre szorítkozó ismerte-
tése.

Budapesten született, apja könyvkereskedô volt.
Elemi és középiskolába is itt járt, két évig a Pázmány
Péter Tudományegyetem matematikus hallgatója
volt. Kiváló matematikai képességeinek kézzelfogha-
tó bizonyítéka, hogy 1925-ben az (akkor még mate-
matikából rendezett) Eötvös-verseny egyik nyertese
(Teller Edével és Fuchs Rudolf fal holtversenyben).
1928-tól a göttingeni egyetem hallgatója, itt akkori-
ban a kor legnagyobb matematikusai tanítottak. Göt-
tingen mégis egészen más okból játszott döntô fon-
tosságú szerepet az életében. Max Born kvantumme-
chanika kurzusát hallgatva megragadta a fizika és a
modern matematika közötti kapcsolat, itt dôlt el,
hogy elméleti fizikus lesz. Pályája innen Lipcsébe
vezetett, a nagy „mester”, Heisenberg környezetébe.
Itt írta elsô cikkét Tellerrel közösen, molekulaspekt-
roszkópiai tárgyú probléma megoldásáról. (Ez a
munka lett késôbb a budapesti egyetemen megszer-
zett PhD fokozathoz vezetô út kiindulópontja.) Rövid
budapesti tartózkodás után – az elsô „Ortvay-kollok-
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vium” elôadója – tudományos karrierje Harkovban,
Landau mellett folytatódott. Az itt eltöltött három év
volt a megalapozása annak a munkásságnak, amelyet
Tisza a termodinamikának a modern fizikába való
beintegrálása és a termodinamika modern egyetemi
oktatása területén végzett. Útja Harkovból Párizsba
vezetett, ahol Fritz Londonnal került kapcsolatba.
London elméletét – amely a Bose–Einstein-statisztika
jelentôségét tette világossá a folyékony hélium tulaj-
donságainak megértésében – továbbfejlesztve Tisza
kidolgozta kétfolyadék-modelljét, amely magyaráza-
tát adta a hélium 1938-ban felfedezett szuperfolyé-
kony viselkedésének. 1941-ben elhagyta Európát, az
Amerikai Egyesült Államokba emigrált, ahol a híres
mûszaki egyetem, a Massachussetts Institute of Tech-
nology (MIT) fizikaprofesszora lett. Itteni munkássá-
gának középpontjába a termodinamika és a kvan-
tummechanika megalapozásának kérdései, a termo-
dinamika és a statisztikus fizika szigorú, de intuíciót
mégsem nélkülözô megfogalmazása került. 1966-ban
jelent meg nevezetes könyve, a Generalized Thermo-
dynamics (Általánosított termodinamika). 1973-ban
történt nyugdíjba vonulása óta az MIT tiszteletbeli
professzora. Töretlenül megôrzött szellemi erejét ezt
követôen fôleg a kvantummechanikai elvek és az
algebrai fogalmak közötti mélyebb kapcsolat tisztá-
zásának problémája köti le.

Tisza László életének eddig megélt száz éve törté-
nelmi léptékû idôtartam, amelynek hosszúsága mara-
dandó „üzenet” keresésére, az életpálya „titkának”
megfejtésére csábít. Ez a száz év lényegében a 20.
századdal esik egybe. Azzal a századdal, amelyik az
emberiség számára eddigi történetében talán a leg-
több lelki és fizikai pusztulást hozta. A 20. század
démonai nem tûntek el a századdal együtt, nyitott
kérdés, hogy legyôznek-e bennünket. Hogy igen vagy
nem, talán attól függ, hogy két – lehet, hogy megen-
gedhetetlenül leegyszerûsített – verzió közül melyiket
fogadjuk el inkább Tisza pályájának jellemzéseként.
Azt-e, hogy e démonok megakadályozták, hogy a
budai, Fô utcai könyvkereskedést továbbvigye, vagy
azt, hogy e démonok nem tudták megakadályozni,
hogy tehetsége, küzdeni tudása és szívós munkája a
Fô utcából az MIT professzori székéig röpítse.

A választást mindenki, a következô generációk tagjai
is, csak maga végezheti el. Az utóbbiakkal szemben el-
háríthatatlan felelôsségünk, hogy a választásra képessé
tegyük ôket. Erre gondolhattak a kollégák a Szegedi
Egyetemen és a Társulat Csongrád megyei Csoportjá-
ban egy versenyfelhívásuk megfogalmazásakor. Tisza
elôtti tisztelgésül álljanak itt e felhívás kezdôsorai:

A Szegedi Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Tan-
széke és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Csongrád
megyei Csoportja három fordulós versenyt hirdet a
Délmagyarország és a Délvilág napilapokban fizikai
kísérletekbôl, Tisza László tiszteletére, általános és
középiskolás diákok számára.

Immár hagyományként, nyolcadik alkalommal
hirdetünk kísérletes versenyt a Délmagyarország és a
Délvilág napilapokban. Idei versenyünket Tisza Lász-
ló tiszteletére hirdetjük meg, aki a 20. század elsô fele
híres magyar fizikusainak utolsó köztünk élô képvise-
lôje. A világhírû fizikus, az MIT nyugalmazott pro-
fesszora 2007. július 7-én tölti be 100. életévét és ma
is jó egészségnek örvend. 1941-ben emigrált az Egye-
sült Államokba, élményekben gazdag, olykor kalan-
dos élete során megôrizte kapcsolatait szülôföldjéhez.
Történeti kérdéseink az ô munkásságával, életével
kapcsolatosak.

További, jó egészségben eltöltött, tartalmas éveket
kívánunk Tisza Lászlónak.

T. K.

MAGREAKCIÓK ÉS A NUKLEÁRIS ASZTROFIZIKA

Somorjai Endre tudományos tanácsadó 70. születés-
napja tiszteletére 2007. április 2-án egynapos mini-
konferenciát rendezett az MTA Atommagkutató Inté-
zete Nuclear reactions in nuclear astrophysics (Mag-
reakciók a nukleáris asztrofizikában) címmel. Az
Atommagkutató Intézetben Somorjai Endre honosí-
totta meg a nukleáris asztrofizikai kutatásokat. Az
általa létrehozott kutatócsoport kiemelkedô eredmé-
nyeket ért el e tudományágban, és számos nemzet-

közi együttmûködésben is részt vesz. Ennek is kö-
szönhetô, hogy az egynapos rendezvényre több ne-
ves külföldi szakember fogadta el meghívásunkat. A
konferencia elsô felében a nukleáris asztrofizika veze-
tô európai kutatói számoltak be a tudományág új
eredményeirôl, a második részben pedig fiatal magyar
kutatók elôadásait hallhattuk.

A megnyitót Lovas Rezsô, az ATOMKI igazgatója
tartotta, méltatva Somorjai Endre és az ATOMKI aszt-
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