
visszatér az elsô fejezetben már szereplô entrópia
szerepére az információval kapcsolatban különbözô
vonatkozásokban, végül a kvantumidô fogalmát
elemzi (Az entrópia és az idô iránya ). Végül az utol-
só részben, amelynek nagyon különös a címe – A
konyhától a multiverzumig – a „mégsem teljesen fe-
kete” fekete lyukakat mutatja be, amelyekben véget
ér a idô. Továbbá részletesen tárgyalja az Univerzum
fejlôdési fázisait a Nagy Bummtól kezdve, bemutatva
a multiverzum-hipotézist és azt az elképzelést, hogy
„…a tér és idô túlnyúlik az általunk Nagy Bummnak
nevezett eseményen”.

A könyvet függelékként egy kis matematikai kiegé-
szítés zárja a hatványokról, a kitevôkrôl és a logarit-
musról, illetve köszönetnyilvánítás, továbbá a már
fentebb említett irodalomjegyzék, végül egy részletes
név- és tárgymutató.

Befejezésképpen hadd idézzem a könyv utolsó
sorait. „…a tudomány hatalmas lépéseket tett a múlt-
tal és a jövôvel kapcsolatos ôsi kérdéseink megvála-
szolására. Ideje, hogy megértsük végre hol is a he-
lyünk az örökkévalóságban…” Azt hiszem ez gondo-
lat a szépirodalmi csengésû címhez illô befejezés.

Berényi Dénes
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HORVÁTH ZALÁN, 1943–2011 Forgács Péter
MTA RMKI

Palla László
ELTE Elméleti Fizikai Tanszék

2011. április 5-én elhunyt Horváth Zalán fizikus aka-
démikus. Halálával a magyar (kvantum)térelméleti és
elméleti részecskefizikai kutatások oszlopos tagját,
meghatározó személyiségét vesztettük el. Bár a szû-
kebb hazai és nemzetközi szakmai közvélemény na-
gyon jól ismeri és nagyra értékeli Horváth Zalán okta-
tói és kutatói munkásságát, a Fizikai Szemle olvasói
elôtt is szeretnénk minél ismertebbé tenni nevét, ezért
a következô néhány oldalon felvázoljuk életútját és
röviden áttekintjük tudományos tevékenységének
legsikeresebb területeit. Mint ahogy az az alábbiakból
kitûnik, Horváth Zalán maradandót alkotott a fiziká-
ban, de ez nem csak szûkebb értelemben vett tudo-
mányos teljesítményében jelenik meg, hanem tanítvá-
nyainak, munkatársainak átadott tudásban, a fizika
igényes mûvelése iránti szenvedélyének továbbadásá-
ban, s nem utolsósorban magával ragadó emberi és
tanári mivoltában is.

Életút

Horváth Zalán 1943-ban született Debrecenben, de is-
kolás éveit már Pesten töltötte. 1961-ben érettségizett
az ország egyik legjobb középiskolájában, a pesti Pia-
rista Gimnáziumban. Ez a végzettség akkoriban nem
volt kifejezetten elônyös, így Zalánt kitûnô eredmé-
nyei ellenére sem vették fel az egyetemre, és egy évig
segédlaboránsként dolgozott. 1962-ben került az ELTE
fizikus szakára, ahol 1967-ben, Pócsik György tanítvá-
nyaként diplomázott. Ezután két évig a Miskolci Ne-
hézipari Egyetemen dolgozott tanársegédként, majd
Pócsik György és Nagy Károly támogatásával került az
ELTE Elméleti Fizikai Tanszékére: elôször az Akadé-
mia tanszéki Kutatócsoportjába, majd tanársegédként
magára a tanszékre. Ezt követôen élete utolsó napjáig

a tanszék munkatársaként dolgozott. A hetvenes évek
elején, „Visiting Scholar”-ként másfél évet töltött Dub-
linban, az Institute of Advanced Studies-ban, ahol élet-
re szóló barátságot kötött Lochlainn O’Raifeartaigh -
vel. Dublinból történt hazatérése után kezdett el fog-
lalkozni az akkoriban újra népszerûvé vált mértékel-
méletek klasszikus megoldásaival. Ezen a területen
hamarosan jelentôs nemzetközi visszhangot kiváltó
eredményeket ért el, amelyeket az 1976-ban elnyert
Novobátzky-, illetve az 1986-ban (megosztva) elnyert
Akadémiai Díjjal ismertek el. Zalán ekkor még adjunk-
tus volt: nem rendelkezett a tudományos, illetve egye-
temi ranglétrán történô elôrejutáshoz szükséges kandi-
dátusi fokozattal. Emögött az állt, hogy nem akarta
magát kitenni a fokozatszerzéshez szükséges ideológia
vizsgával az ELTE-n akkoriban együttjáró megaláztatá-
soknak. Így csak 1991-ben lett (a kandidátusi fokozat
kihagyásával) a fizikai tudomány doktora, majd 1992-
tôl egyetemi tanár. 1993–2001 között ô vezette az ELTE
Elméleti Fizikai tanszékét; 1995–2001 között pedig (az
akkor még Tanszékcsoportnak nevezett) Fizikai Inté-
zetet is. Az ELTE Fizika Doktori Iskolájának alapító
tagja, majd 2001–2011 között vezetôje volt. Az Akadé-
mia 1998-ban levelezô majd 2004-ben rendes tagnak
választotta és összességében majdnem kilenc évig
vezette elnökként az MTA Fizikai Osztályát. 2005–2011
között ô volt a Magyar CERN Bizottság elnöke, így
tudományos ügyekben ô képviselte a magyar részecs-
kefizikát a CERN-ben.

Tudományos tevékenység

Horváth Zalán elsôsorban a kvantumtérelméletek
nemperturbatív módszerekkel történô megközelítésé-
nek problémaköréhez kapcsolódó témákon (ideértve
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a húrelméletet is) dolgozott, hozott létre maradandót.
Horváth Zalán tudományos tevékenységét nem idô-
rendi hanem tematikus sorrendben tekintjük át, mert
jó negyven éves munkássága során több területhez is
számos alkalommal visszatért.

Térelméletek klasszikus megoldásai és szerepük a
kvantumelméletben

Az 1970-es évek eleje az elméleti részecskefiziká-
ban a nem Abeli mértékelméletek (NAME) diadalmas
visszatérésének ideje volt: a megelôzô mintegy tíz év
térelmélet-ellenes hangulatát elsöpörte a NAME re-
normálhatóságának bizonyítása és az a kísérletek által
fokozatosan alátámasztott meg-
gyôzôdés, hogy a részecskefi-
zika igazán mûködô modelljei
NAME-n alapulnak; vagy a
spontán sértett (gyenge és
elektromágneses kölcsönhatás)
vagy a sértetlen (erôs kölcsön-
hatás) változatukat használva.

A NAME kitüntetô tulajdon-
sága, hogy klasszikus változa-
tuk topológiai eredetû, nem
Noether-típusú töltés(ekk)el
rendelkezik, ez(ek) túléli(k) a
kvantálást, és a töltés nem nul-
la értékével rendelkezô álla-
potok a kvantumelmélet eddig
még nem vizsgált szektorait
adják. A legalacsonyabb töme-
gû töltött állapot (klasszikus
megoldás) a Dirac által koráb-
ban tanulmányozott mágneses
monopólus (MP) megfelelôje,
de a Dirac MP-tól eltérôen nem
pontszerû, hanem kiterjedt
részecske, és fizikai tulajdonsá-
gait (például tömegét) a modell
paraméterei meghatározzák. E monopólusok elméleti
kutatásába kapcsolódott be Horváth Zalán. Az általá-
nos MP-k szerkezetérôl írt két dolgozat után legna-
gyobb sikerét az úgynevezett BPS-limeszben fellépô
tengelyszimmetrikus, sztatikus, tetszôleges számú
egymásra szuperponált MP-t leíró1 megoldás explicit

1 Ebben a limeszben a MP-k közötti Coulomb-taszítást a skalárcse-
re éppen kiejti, így megvalósulhat sztatikus megoldás.

konstrukciójával aratta, amelyeket a szolitonelmélet-
bôl ismert Bäcklund-transzformáció alkalmas általá-
nosításának iterálásával állított elô [1]. Késôbb az eljá-
rást az ugyancsak a szolitonelméletbôl ismert inverz
szórási módszer segítségével kiterjesztette nem-ten-
gelyszimmetrikus, „széthúzott” (egymástól véges tá-
volságra elhelyezkedô) MP-kra is. Ezekrôl az eredmé-
nyekrôl meghívott elôadóként számolt be az 1981-es
Trieszti Monopólus Konferencián.

Az elemirész-fizika eddig ismert jelenségeinek
összességét nagy pontossággal leíró Standard modell-
jében az elektrogyenge szektor mértékcsoportja

SU(2)× U(1). Ez a csoport az elektromágnességnek
megfelelô U(1)-re sérül, viszont ebben az elméletben
nincsenek nemtriviális topológikus töltésû szektorok,
s ezzel összefüggésben a mágneses monopólusok
éppúgy szingulárisak mint a Dirac-monopólusok az
elektrodinamikában. Nicholas Manton mutatta meg,
hogy a Standard modell vákuumszektorának topoló-
giája nemtriviális. Zalán igen egyszerû, de általános
meggondolással kimutatta, hogy egy igen nagy, fizi-
kailag fontos elméletosztály nemtriviális topológiájú
vákuumszektorral rendelkezik, s arra is rámutatott,
hogy ezzel összefüggésben új típusú, bár instabil
megoldások – szfaleronok – létezhetnek, s ezekre

több fontos példát is konstruált
[2]. Ezen szfaleron-megoldások
instabilitásuk ellenére nagyon
fontos szerepet játszanak, mert
barionszámsértô folyamatokat
indukálnak.

Zalán a legutóbbi években
nemlineáris mezôelméletek tér-
ben lokalizált rezgô megoldá-
saival, oszcillonokkal foglalko-
zott. Az ilyen típusú objektu-
mok nemlineáris, tömeges ska-
lámezô(ke)t tartalmazó elméle-
tekben alakulhatnak ki, s mivel
nem rendelkeznek valamilyen
megmaradó töltéssel, amellyel
nagyfokú stabilitásuk magya-
rázható lenne, azt várnánk,
hogy az oszcillonok energiáju-
kat gyorsan elsugározzák és
eltûnnek. A numerikus szimu-
lációk azonban azt mutatják,
hogy igen sokszor az oszcillon
energiája csak nagyon lassan
csökken, és sok esetben ez az
energiacsökkenés olyan lassú,

hogy az oszcillon periodikusnak tûnik. Ráadásul meg-
figyelték, hogy sok nemlineáris dinamikájú rendszer-
ben is oszcillon-szerû állapotok alakulnak ki periodi-
kus gerjesztés hatására. Zalán egy nagyon általános
módszert dolgozott ki (fiatalabb és idôsebb munkatár-
saival), amely lehetôvé teszi az oszcillonok jó közelí-
téssel történô leírását, és segítségével meghatározható
tömegveszteségi rátájuk [3].

Kompaktifikáció
A térelméletben az 1920-es évekre, illetve Kaluza

és Klein (KK) munkásságára visszamenô elképzelés,
hogy 4 dimenziós világunk szimmetriáit egy maga-
sabb dimenziós elmélet keretei között magyarázzuk
meg. Ilyenkor a fölös dimenziók kicsiny méretû kom-
pakt tartományok, amelyeket csak a 4 dimenzióban
tömeges részecskék formájában megjelenô gerjeszté-
seik révén lehetne közvetlenül detektálni, viszont az
addig függetlennek tekintett 4 dimenziós mezôk, illet-
ve csatolási állandók között különbözô relációk áll-
nak fenn. Természetesen alacsony energián csak azok
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a mezôk/részecskék érdekesek, amelyek a KK-me-
chanizmust nulla tömeggel élik túl.

A 70-es évek közepén, a korai húrelmélet miatt –
amelybôl természetesen következett a 4-nél maga-
sabb téridô dimenziószám – ezek az elképzelések
újra divatba jöttek. 1976-ban Joël Scherk, a korai húr-
elmélet egyik – sajnos fiatalon elhunyt – alapító atyja,
Pesten járt és a vele folytatott diszkussziókból kide-
rült, hogy KK-módon még nem sikerült nulla tömegû
fermionokhoz jutni, ami pedig elengedhetetlenül
szükséges a sikeres modellépítéshez. Zalán a problé-
ma megoldásaként azt javasolta, hogy az extra di-
menziókba tegyünk egy nem triviális topológiájú
mértékkonfigurációt (általánosított MP-t), hiszen
akkor a nagyon mély tartalmú Atiyah–Singer-indexté-
tel garantálja a nulla tömegû fermiont 4 dimenzió-
ban. Az általános elgondolás mellett példaként az
extra két dimenzióba tett Dirac MP esetén expliciten
megkonstruált fermion nullamódusokat tartalmazó
cikkre [4] mind a mai napig érkeznek a hivatkozások.
E. Witten vizsgálatai kimutatták, hogy lényegében ez
az egyetlen mechanizmus, amelynek révén a KK-mo-
delleken belül 4 dimenzióban királis fermionokat
lehet kapni.

Késôbb a kompaktifikáció stabilitásával, illetve a
szuperhúrelméletbôl következô 10 dimenzió nem
szimmetrikus coset terekre történô kompaktifikálásá-
val is foglalkozott, valamint megvizsgálta a KK-me-
chanizmus kozmológiai következményeit is.

Húrelmélet
Az 1980-as évek közepe a húrelmélet másodvirág-

zásának korszaka volt: kiderült, hogy a szuperhúrel-
mélet térelméleti limesze csak két speciális belsô
szimmetriacsoport esetén lehet anomáliamentes,2

2 Ez a feltétel a kvantált elmélet legfinomabb ellentmondásmen-
tességét garantálja.

így felcsillant annak lehetôsége, hogy az elemi ré-
szek fizikáját egy minden kölcsönhatást egyesítô,
egyedi, „mindenség elmélete”-húrelméletbôl vezes-
sük le. Így, a nemzetközi trendet követve, mintegy
másfél éves (konform térelméletet és konform áram-
algebrákat felölelô) tanulási folyamat után Zalán is
(néhány munkatársával együtt) elkezdett húrelmé-
lettel foglalkozni. Természetes módon Zalánt az ál-
talunk ismert 4 dimenziós téridôben létezô húrelmé-
letek, és azok fizikai következményei érdekelték. Az
ismert világot leíró egyedi húrelmélet létezésébe ve-
tett kezdeti optimista hitet kicsit aláásta az, amikor
kiderült, hogy már 10 dimenzióban sem egyetlen he-
terotikus húrelmélet létezik, hanem 8 alapmodell, és
4 dimenzióban a lehetséges modellek száma is egyre
nôni látszott.

Zalán húrelméletrôl írt dolgozatait két-három cso-
portra lehet osztani. Az egyik csoportba tartoznak
azok a cikkek, amelyekben a húrelmélet extra di-
menzióitól a húr (és nem a térelmélet) szintjén szaba-
dul meg úgy, hogy téridô-koordináták helyett alkal-
mas tulajdonságokkal rendelkezô (szuper) konform

térelméleteket használ. Ebbe a csoportba tartozik a 8
dimenziós királis heterotikus húrelméletek önduális
Euklideszi rácsokon alapuló teljes osztályozásáról
szóló dolgozata, és 4 dimenziós királis heterotikus
húrelméletek konstruálása [5], amelybôl kitûnik,
hogy a várt csillagászati számú lehetséges modell (a
becsült felsô korlát 101500(!) volt) helyett jóval keve-
sebb, mintegy 106, 4 dimenzióban konzisztens húrel-
mélet létezik.

Nagyon absztraktul nézve a húrelmélet nem más,
mint számos kényszernek alávetett 2D konform térel-
mélet. Ez a nézôpont érvényesül az indukált (azaz az
anyagterek kiintegrálása után kapott effektív) 2D gra-
vitáció fizikai állapotait vizsgáló dolgozatban is,
amelyben az irodalom ünnepelt KPZ-egyenletének
egy új értelmezését is megadja [6].

Zalán számos dolgozatban vizsgálta a speciális
(úgynevezett „plane fronted”) gravitációs hullám hát-
téren propagáló húr konstrukcióját, illetve tulajdon-
ságait. A húrelmélet érdekes – és a gravitációhoz való
különleges viszonyát hangsúlyozó – tulajdonsága,
hogy konzisztenciája (a világsík Weyl-invarianciája)
megköveteli, hogy a beágyazó téridô az Einstein-
egyenletek megoldása legyen. A lapos Minkowski-
téridô mellett nem könnyû olyan görbült beágyazó
tereket találni, amelyeken még a húrelméletet is meg
tudjuk oldani; az elôbb említett gravitációs hullámok
éppen ilyenek. E dolgozatokban Zalán fôleg két dol-
got vizsgált: egyrészt azt kereste, hogy amelyek azok
a tulajdonságok, amelyek csak a Minkowski-térbeli
húrokra igazak, de a görbült téren propagálókra
nem, másrészt – ahol lehetôség nyílt rá – összehason-
lítást keresett e húrok kovariáns és fénykúp kvantálá-
sa között [7].

Dualitás
Az elméleti fizikában dualitáson nagyon laza érte-

lemben ugyanazon fizikai rendszer különbözô
módon történô leírását értjük. Gyakran fordul elô,
hogy az egyik leírás a fizikai szabadsági fokok gyen-
ge, míg a másik az erôs kölcsönhatása esetén alkal-
mazható, s ez felbecsülhetetlenül hasznos lehet erô-
sen kölcsönható rendszerek esetén. A húrelméletek-
ben többféle olyan dualitási transzformációt is fölfe-
deztek, amelyek különbözônek látszó elméleteket
egymásba képeznek. Az egyik talán legfontosabb, a
T-dualitás volt, amelyrôl hamar kiderült, hogy a
klasszikus elméletben tulajdonképpen kanonikus
transzformáció. Bár ismert tény, hogy klasszikusan
kanonikusan ekvivalens modellek kvantumosan már
lényegesen különbözhetnek, a korabeli irodalomban
mindenki készpénznek vette, hogy a húrelmélet
konform invarianciája miatt a T-dualitás kvantumo-
san is fennáll. Zalán munkatársaival együtt megmu-
tatta, hogy a 4 dimenziós téridôbeli húrok effektív
mezôinek kölcsönhatását leíró σ-modellekben re-
normálási effektusok miatt ez általában nem így van,
de mindig elérhetô a T-dualitási transzformációval
összekapcsolható elméletek kvantumos ekvivalen-
ciája [8].
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Szilárdtestfizikai alkalmazások
Zalán tudományos munkásságának érdekes és egyé-

ni részét alkotja az a számos dolgozat, amelyben külön-
bözô térelméleti fogalmakat és módszereket alkalmaz
szilárdtestfizikai problémák megoldására. Ezek közül
kiemelkednek a szilárd testekben mozgó Bloch-elekt-
ronok szemiklasszikus viselkedését módosító Berry-
fázis3 hatásának leírására vonatkozó vizsgálatok [9],
valamint a polarizált fény terjedését, illetve az optikai
Hall-effektust leíró eredmények [10]. Az elsô esetben a
szemiklasszikus dinamikát az egzotikus Galilei-dinami-
kára kidolgozott módszerrel írja le és megmutatja, hogy
ez valójában egy Hamiltoni rendszer. A második eset-
ben pedig megmutatja, hogy a polarizált fény trajektó-
riájának a geometriai optikaitól való eltérése az általá-
nos relativitáselmélet szerint mozgó spines részecske
geodetikus pályától való eltérésének analogonja.

3 E tagok lényeges szerepet játszanak a ferromágneses anyagok
anomális Hall-effektusa, valamint a spin Hall-effektus leírásában.
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ZALÁN RÓZSÁJA Horváthy Péter
Tours-i Egyetem, Franciaország

Kínai Tudományos Akadémia Lanzhou, Kína

Bombaként csapott be a hír a dublini Workshop részt-
vevôi közé 80 szeptemberében: két kutatócsoport is
megoldotta, egyszerre, függetlenül, és különbözô
módon, a dupla töltésû monopólus-konstrukció 6 éve
nyitott problémáját! Kettôs sikerként könyvelték el
Dublinban ezt a – matematikai-elméleti fizika berkei-
ben „világcsúcsnak” számító – eredményt: hiszen nem
csak a „Sir Michael”, (azaz a Fields-medál-nyertes Mi-
chael Atiyah ) oxfordi iskolájából jött Richard Ward
volt akkor „nálunk” a Trinity College-ban, de Zalán,
az ELTE Forgács–Palla–Horváth triászának legidô-
sebb tagja, maga is dublini scholar volt pár éve!1

1 Röviddel késôbb egy harmadik közelítés is sikerrel járt. Szerzôje,
Werner Nahm ma a Dublini Insitute of Advanced Studies igazgatója.

– „Persze, ismerem, de nem, még névrokonok se
vagyunk” – magyarázgattam büszkén a magyar nyelv
finomságait – miközben igencsak sajnáltam azt a köz-
tünk levô ipszilonnyi különbséget. Valójában alig
ismertük egymást: mert mi kapcsolata van egy matek-
szakos hallgatónak egy fizikus adjunktussal? Mi a Mú-
zeum körúton, ôk a Puskin utcában…

1981 decemberében, a trieszti Monopólus Konferen-
cián kerültünk aztán közelebbi kapcsolatba. Diracot,
aki ötven évvel korábban ezt a rejtélyes és soselátott
objektumot bevezette a fizikába, hiába hívták a szerve-
zôk: 80 évesen és télvíz idején, nem volt bátorsága ne-
kivágni Floridából a nagy útnak. De sokan mások – a
Nobel-díjas Chen-Ning Yang, a nagy cambridge-iek:
Peter Goddard, David Olive, Nick Manton, Ed Corri-
gan Durhamból és persze Richard, Werner, Zalánék –
Forgács Péter és Palla Laci mellett Balog Jancsi, Gnädig

Péter és talán Patkós Bandi is – eljöttek, hogy a nagy
elméleti áttörés legújabb fejleményeirôl értesüljenek.
Mert hetente-kéthetente jött ki akkor egy-egy újabb
cikk a témáról: Szeparált megoldások! Magasabb tölté-
sû monopólusok! Általános mértékcsoportok! Tartott
még az izgalom. – „128 fizikus és egy matematikus! ” –
korrigálta Atiyah Abdus Salamot, mikor az Internatio-
nal Center of Theoretical Physics Nobel-díjas igazgatója
a „129 összegyûlt fizikust” üdvözölte. A pesti csoport
munkáját Zalán ismertette, érezhetô és érthetô lámpa-
lázzal, egyórás, plenáris elôadásban.

A nap elôadói Salam asztalához voltak hivatalosak.
– „Érdekes geometriai interpretációt talált a doktoran-

duszom a tört töltésû önduális megoldásotokra!” – invi-
tált Atiyah este egy pizzériába. S bevallom: bármily nagy-
szerû is volt a rövidesen, 26 évesen, oxfordi professzorrá
elôlépô Donaldson gondolatmenete, bizony korgó gyo-
morral és bánatosan pislogtam, látva, hogy hûl ki a fris-
sen sült, sistergô pizza, amelyet Sir Michael, a konstruk-
ció magyarázatának hevében, egyszerûen félrelökött!

Hazafelé menet – sokat kellett várni a kései buszra
– Nick Manton monopólszórási elképzeléseit fejteget-
te Atiyah.

Ezután, az Óhazában járva, nem kerültem többé el a
Puskin utca elsô emeletét: jó barátok és jó fizikusok vár-
tak ott, akikkel jó volt megbeszélni, ki mit csinált idô-
közben. Zalán meghallgatott és irodalmat adott. Közve-
tített, adta-vette az információt. Bíztatott és tanácsolt.

Vidám volt a Tudomány a Puskin utcában, s remeg-
tek az ablakok, sôt talán még az öles falak is, ha Zalán
elmosolyodott! Úgy éreztem magam náluk, mint aki
hazaérkezett!
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Fehér Laci Szegeden volt doktorandusz, de ô is fel-

Horváthy Péter, Horváth Zalán és a rózsa.

feljárt Pestre konzultálni, megtudni, mik az aktuálisan
legizgalmasabb problémák. 86 nyara különösen emlé-
kezetes volt a számunkra. Augusztus elején, Zalánnal
szinte egyidôben értünk Pestre. – „Manton a mono-
pólszórás szimmetriáiról beszélt Durhamban, a konfe-
rencián. Elkértem tôle a preprintet, vidd le a Lacinak
holnap Szegedre, ha mész! Érdekelni fogja!”

Levittem, és összeültünk: de jó lenne megérteni!
Két hét múlva, nyaralás közben, távirattal kopogott

a postás: – „Kijött az elsô formula. Laci.”
Szeptemberben Siófokon rendezett konferenciát

Zalán, Palla Laci és Patkós Bandi egy SZOT-üdülôben,
amelyre Manton is eljött Cambridge-bôl. – „És vajon
mi ennek a magyarázata?” – zárta Nick az elôadását.
És akkor jött Fehér Laci, a következô elôadó – és be-
mutatta a megoldást!

Este, miközben Perjés Zoli fürödni ment a sötét
Balatonba, Palla Laci és Zalán az egyik elôadás transz-
parenciáját másolta kézzel (mert hol volt akkor xe-
rox?). Mi pedig elsô Physics Letters cikkünket fogal-
maztuk Fehér Lacival!

90 felé változott a helyzet, s már nem kellett többé
marxizmus vizsgát tenni a tudományos fokozat meg-
szerzéséhez; Zalán is, Palla Laci is egyetemi tanárok
lettek. A lépcsôházban még a Szovjet–Magyar Baráti
Társaság táblája lógott, de ezután már Eötvös Loránd
irodájában, a Báró portréja és Heisenberg kézírásos
táblacsonkja alatt ülve beszélgettünk. (Az oda vezetô
lépcsô kényelmességét Eötvös lovaglás-szeretetének
tulajdonítja a fáma.) Nem sokkal késôbb Zalán tan-
székvezetô, majd akadémikus lett, s egyre több admi-
nisztráció szakadt a nyakába. De a fizikus gondolkodni
is akar, s a kilencvenes évek derekától Zalán szívesen
menekült ki hozzám, hogy nyugodtan töprenghessünk
ezen-azon. – „Akarsz egy Phys. Rev. Letters t írni velem?”
– jött az üzenet. Mint egy kamasz, ha kiszabadul a fel-
ügyelet alól: végre szabadon kidolgozhatja magát!

A 90-es évek végén kertes házba költöztünk, a
Cher folyó partjára. Egyik vasárnap Zalán egy rózsatô-
vel a kezében érkezett ebédre. S a 60 éves akadémi-
kus nem restellt ásót fogni, majd lehajolni és kézzel
egyengetni el a földet – pont olyan mûgonddal és
precizitással, mint mikor „kicsetert” egy bonyolultabb
formulát. Mutatta a példát, nem csak dirigált.

2006 májusában Balog Jancsi és Fehér Laci volt
dublini fônökünk, O’Raifeartaigh emlékére rendeztek
konferenciát a KFKI-ban. Zalán jóvoltából – a tan-
székvezetést akkor már Palla Laci vette át – az Akadé-
mián volt a bankett. Akkor találkoztunk utoljára.

Utolsó, optikai Hall-effektussal kapcsolatos cik-
künk miatt készültem írni neki, amikor utolért Fehér
Laci fájdalmas üzenete.

Az évek során Zalán rózsája nagyra nôtt, kiterebé-
lyesedett a kertemben. Virágba szökkenve hirdeti a
Halhatatlanságot, Zalán emlékét – akárcsak a tanítvá-
nyok, kollégák, barátok lelkébe csöpögtetett tudás-
szomj és szeretet!

PÁLFFY GYÖRGYNÉ, 1921–2011

Fájdalommal tudatjuk, hogy 91 éves korában, 2011.
május 23-án elhunyt Pálffy Györgyné Simon Vera,
nyugalmazott fôiskolai tanár, a Pécsi Pedagógiai Fô-
iskola Fizika Tanszékének, és az Eötvös Loránd Fizi-
kai Társulat Baranya megyei Csoportjának egyik ala-
pító tagja.

Pálffy Györgyné az 1948-ban alapított Pécsi Peda-
gógiai Fôiskola elsô tanárainak egyike. 42 éven át
dolgozott a Fizika Tanszéken, elsôsorban a hôtant és
a fénytant oktatta. Fizikatanárok százait tanította, ne-
velte, vizsgáztatta és bocsátotta a pedagógus pályára.
Tanítványai között vannak azok is, akikkel sok éven

át együtt dolgozott a Fizika Tanszéken, ahol tapasztal-
hatták példamutató életszemléletét, a munka és a
becsület tiszteletét.

Pálffy Györgyné fôiskolai oktató-nevelô munkája
mellett nagy gondot fordított az általános iskolások
természetismereti képzésére is. Országos hírnévre
tett szert a 70-es évek elején Marx György akadémi-
kussal végzett kutatómunkája, amelyben a természet-
tudomány alapjainak az alsó tagozatban való tanítá-
sát vizsgálta. Kutatásainak eredményeit a Fizikai
Szemle címû folyóiratban foglalta össze. Kísérletét az
1978-as tantervi reform elôkészítôjeként tartják szá-
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mon, kutatása eredményei jelentôs részben beépül-
tek az 1978-ban megreformált környezetismeret tan-
tárgy tantervébe.

Közéleti, társadalmi tevékenysége is jelentôs. Jeges
Károly tanszékvezetô fôiskolai tanárral együtt 1951-
ben alakították meg az Eötvös Loránd Fizikai Társulat
Baranya Megyei Csoportját, amelynek 22 éven át volt
a titkára. Sok pécsi fizikusrendezvény lebonyolításá-
ban vett részt (fizikus vándorgyûlés, fizikai eszközki-
állítás, II. Sugárvédelmi Szimpózium, fizikatanári an-
kétok). Hosszú éveken át tevékenykedett a Baranya
megyei Tudományos Ismeretterjesztô Társulatban is.
Többször járt Japánban, ahol kitüntettet figyelemmel
fordult az oktatás rendszere, körülményei, feltételei,
színvonala felé. Benyomásairól, élményeirôl, tapasz-
talatairól tanári körökben számos sikeres elôadáson
számolt be.

Kiemelkedô oktató-nevelô és kutató munkáját,
közéleti tevékenységét több díjjal ismerték el. Ezek
közül néhány: Megyei MTESZ-díj, Eötvös Emlékérem,
Grastyán-díj.

Pálffy Vera (sokunk Vera nénije), mint az ELFT
Baranya megyei Csoportjának alapítója és lelkes tagja
fáradhatatlanul munkálkodott a társulati élet szervezé-
sében, a fizika népszerûsítésében. Mindig számíthat-
tunk lelkes, odaadó munkájára, bölcs tanácsaira.

Hisszük, hogy elhunyt tagtársunk – a fizikus társa-
dalom, a fizika tanítása érdekében végzett – sok-sok
fáradozása nem volt hiábavaló. Töretlen lelkesedését
igyekszünk továbbvinni.

Pálffy Györgyné tagtársunk emlékét kegyelettel meg-
ôrizzük!

ELFT Baranya megyei Csoport vezetôsége
és tagsága nevében Szûcs József elnök

A TÁRSULATI ÉLET HÍREI
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Közhasznúsági jelentése a 2010. évrôl

A Fôvárosi Bíróság 1999. április hó 26-án kelt 13. Pk.
60451/1989/13. sz. végzésével a 396. sorszám alatt
nyilvántartásba vett Eötvös Loránd Fizikai Társulatot
közhasznú szervezetnek minôsítette. Ennek megfele-
lôen a Társulatnak beszámolási kötelezettsége teljesí-
tése során a közhasznú szervezetekrôl szóló (módo-
sított) 1997. évi CLVI. törvény, a számvitelrôl szóló
2000. évi C. törvény, valamint a számviteli beszámo-
lással kapcsolatban a számviteli törvény szerinti
egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szó-
ló 224/2000 (XII.19) Korm. sz. rendeletben foglaltak
szerint kell eljárnia. A jelen közhasznúsági jelentés az
említett jogszabályok elôírásainak figyelembe vételé-
vel készült.

I. rész – Gazdálkodási és számviteli beszámoló
Mérleg és eredmény-kimutatás

A Társulat 2010. évi gazdálkodásáról számot adó mérle-
get a jelen közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete tar-
talmazza. A 2. sz. mellékletként csatolt eredmény-kimu-
tatás szerint jelentkezett 227 eFt tárgyévi eredmény a
mérlegben tôkeváltozásként kerül átvezetésre.

Költségvetési támogatás és felhasználása

Az állami költségvetésbôl származó, közvetlen támo-
gatást a Társulat 2010-ben nem kapott, a pályázati
úton elnyert támogatásokat a 2. sz. mellékletben fog-
lalt eredmény-kimutatás tartalmazza. A 2009. évi sze-
mélyi jövedelemadó 1%-ának a Társulat céljaira tör-

tént felajánlásából a tárgyévben 959 eFt bevétele szár-
mazott. Ezt az összeget a Társulat a Fizikai Szemle
nyomdai költségeinek részleges fedezeteként, vala-
mint a társulat által szervezett tehetséggondozó verse-
nyek támogatására használta fel.

Kimutatás a vagyon felhasználásáról

E kimutatás elkészítéséhez tartalmi elôírások nem áll-
nak rendelkezésre, így a Társulat vagyonának felhasz-
nálását illetôen csak a mérleg forrásoldalának elemzé-
sére szorítkozhatunk. A Társulat vagyonát tôkéje teste-
síti meg, amely a tárgyév eredményének figyelembe vé-
telével 227 eFt értékben növekedett Így az 1989. évi
állapotot tükrözô induló tôkéhez (7 581 eFt) képest a
tárgyév mérlegében mutatkozó, halmozott induló tôke-
változás (−4 709eFt) ezzel az értékkel növekedett, érté-
ke tehát jelenleg −4 482 eFt. Így a Társulat saját tôkéjé-
nek jelenlegi, a mérleg szerint és a tárgyév eredményé-
nek figyelembevételével számított értéke 3 099 eFt,
szemben a tárgyévet megelôzô, 2009. évre vonatkozó,
hasonlóképpen számított 2 873 eFt tôkeértékkel.

Cél szerinti juttatások

A Társulat valamennyi tagja – a fennálló tagsági vi-
szony alapján – a tagok számára természetben nyúj-
tott, cél szerinti juttatásként kapta meg a Társulat hi-
vatalos folyóirata, a Fizikai Szemle 2010-ben megje-
lentetett évfolyamának számait.

A Társulat a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Önkor-
mányzatnak az árvízkárosultak megsegítésére 300 eFt
támogatást nyújtott.
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Kiemelt támogatások

1. sz. melléklet

A 2010. év mérlege

Megnevezés
Elôzô év

(eFt)
Tárgyév

(eFt)

A. Befektetett eszközök 997 548

B. Forgóeszközök 5 242 6 568

Követelések 1 409 1 379

Pénzeszközök 3 833 5 189

C. Aktív idôbeli elhatárolások 10 464 607

Eszközök (aktívák) összesen 16 703 7 723

D. Saját tôke 2 873 3 099

Induló tôke 7 581 7 581

Tôkeváltozás −2 341 −4 709

Tárgyévi eredmény −2 367 227

F. Kötelezettségek 13 618 3 953

G. Passzív idôbeli elhatárolások 212 671

Források (passzívák) összesen 16 703 7 723

2. sz. melléklet

Eredménykimutatás a 2010. évrôl

Megnevezés
Elôzô év

(eFt)
Tárgyév

(eFt)

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 54 470 46 652

Közh. célú mûk.-re kapott támogatás 6 189 8 141

Központi költségvetéstôl 0 0

Helyi önkormányzattól 140 150

Egyéb
ebbôl SzJA 1%

6 049
1 089

7 991
959

Pályázati úton elnyert támogatás 17 618 6 150

Közh. tevékenységbôl származó bevétel 20 120 24 275

Tagdíjból származó bevétel 10 360 7 895

Egyéb bevétel 183 191

B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0

C. Összes bevétel 54 470 46 652

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 56 837 46 425

Anyagjellegû ráfordítások 40 827 27 123

Személyi jellegû ráfordítások 14 032 13 856

Értékcsökkenési leírás 703 409

Egyéb ráfordítások 1 275 4 956

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0

F.Összes ráfordítás (D+E) 56 837 46 425

G. Adózás elôtti eredménye (B−E) 0 0

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G−H) 0 0

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A−D) −2 367 227

A Társulat 2010-ben cél szerinti, a Khtv. 26. §. c.) pont-
jának hatálya alá esô feladatainak megoldásához az
alábbi támogatásokban részesült (a vonatkozó rende-
letben megadott forrásokra szorítkozva, ezer Ft-ban):
• Központi költségvetési szervtôl 0 eFt
• Elkülönített állami pénzalapoktól 0 eFt
• Helyi önkormányzatoktól 150 eFt
• Kisebbségi területi önkormányzatoktól 0 eFt
• Települési önkormányzatok társulásától 0 eFt
• Egészségbiztosítási önkormányzattól 0 eFt
• Egyéb közcélú felajánlásból 0 eFt
A fenti összesítés magában foglalja a megadott forrás-
helyek alsóbb szervei által nyújtott támogatásokat is.

Vezetô tisztségviselôknek nyújtott juttatások

A Társulat vezetô tisztségviselôi ezen a címen 2010-
ben semmilyen külön juttatásban nem részesültek. A
tisztségviselôk a Társulat tagjaiként, a Társulat vala-
mennyi tagjának a tagsági viszony alapján járó cél
szerinti juttatásként kapták meg a Fizikai Szemle
2010. évi évfolyamának számait.

II. rész – Tartalmi beszámoló
a közhasznú tevékenységrôl

A közhasznú szervezetként való elismerésrôl szóló, a
jelentés bevezetésében idézett bírósági végzés indoklá-
sában foglaltak szerint a Társulat cél szerinti tevékeny-
sége keretében a Khtv. 26.§. c) pontjában felsoroltak
közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

(3) tudományos tevékenység, kutatás;
(4) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeret-

terjesztés;
(5) kulturális tevékenység;
(6) kulturális örökség megóvása;
(9) környezetvédelem;

(19) az euroatlanti integráció elôsegítése.

A tudományos tevékenység és kutatás területén a tu-
dományos eredmények közzétételének, azok megvita-
tásának színteret adó tudományos konferenciák, isko-
lák, elôadóülések, valamint más tudományos rendezvé-
nyek szervezését és lebonyolítását emeljük ki.

A hazai és nemzetközi részvétellel megtartott és a
Társulat, illetve szakcsoportjai által rendezett tudomá-
nyos, szakmai továbbképzési célú és egyéb rendezvé-
nyek közül meg kívánjuk említeni az alábbiakat:

• Szkeptikus konferencia, Budapest, 2010. feb-
ruár 27.

• a Statisztikus Fizikai Szakcsoport Statisztikus fi-
zikai nap címû rendezvénye, Budapest, 2010. már-
cius 22.

• a Sugárvédelmi Szakcsoport 35. Sugárvédelmi
továbbképzô tanfolyama, Hajdúszoboszló, 2010. ápri-
lis 27–29.

• a Részecskefizikai Szakcsoport elméleti fizikai
iskolája, Budapest, 2010.

• az Ortvay Kollégium keretében rendezett Marx
György Emlékülés, Budapest, 2010. május 27.

• Öveges József Verseny döntôje, Gyôr, 2010.
május 28–30.

• CERN Kutatói utánpótlás és tehetségnevelés, Ta-
nártovábbképzés, 2010. augusztus 14–22.

• Fizikus Vándorgyûlés, Pécs, 2010. augusztus
24–27.

• Elméleti Fizikai Iskola, Tihany, 2010. augusztus
30. – szeptember 3.

• Science on Stage, Nemzeti Válogató Verseny,
Budapest, 2010. október 2.
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• Eötvös Fizikaverseny (több helyszínen), 2010.
október 15.

• Fórum a felsôoktatási törvény változásairól,
Budapest, 2010. december 17.

A Társulat elnöksége – a rendszeresen megtartott
elnökségi ülésekhez csatlakozóan – nyilvános klub-
délutánt szervezett.

A Társulat szakcsoportjainak egyéb tevékenységét
érintve ki kell emelnünk a Részecskefizikai, a Termo-
dinamikai, valamint a Vákuumfizikai Szakcsoport
szemináriumszervezô munkáját. E rendszeresen tar-
tott szemináriumok, elôadóülések a szakmai közélet
értékes fórumai.

A Társulat szakcsoportjai és területi csoportjai a
külön említetteken kívül – önállóan, vagy a fizika
területén mûködô kutatóhelyekkel közösen, egyedi
jelleggel vagy rendszeres idôközönként – számos
alkalommal rendeztek szakmai jellegû összejövetele-
ket, elôadóüléseket, tudományos és ismeretterjesztô
elôadásokat, szervezték tagjaik részvételét külföldi
szakmai konferenciákon.

A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesz-
tés és a kulturális tevékenység területein végzett szer-
teágazó munka zöme a Társulat oktatási szakcsoport-
jai, valamint területi csoportjai szervezésében folyt. A
fizikatanári közösség számára módszertani segítséget,
a tapasztalatcsere és szakmai továbbképzés lehetôsé-
gét kínálták a két oktatási szakcsoport által 2010-ban
is megrendezett, elismert továbbképzésként akkredi-
tált fizikatanári ankétok, így

• az 53. Középiskolai Fizikatanári Ankét és Esz-
közbemutató, Miskolc, 2010. június 26–29.

• a 34. Általános Iskolai Fizikatanári Ankét és
Eszközkiállítás, Eger, 2010. június 29. – július 1.

A Társulat szervezésében fizikatanárok 45 fôs cso-
portja vett részt 2010. augusztus 14–22. között a
CERN-ben magyar nyelven megtartott szakmai tovább-
képzésen.

A Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja 2010-ben
megszerkesztette és elkészítette, és az Eötvös Kiadó
kiadta a Sugárvédelem címû tankönyvet.

A Társulatnak a képességfejlesztés szolgálatában
álló versenyszervezô tevékenysége az általános isko-
lai korosztálytól kezdve az egyetemi oktatásban
résztvevôkig terjedôen kínál felmérési lehetôséget a
fizika iránt fokozott érdeklôdést mutató diákok, hall-
gatók számára. A területi szervezetek többsége szer-
vez helyi, megyei, adott esetben több megyére is
kiterjedô vagy akár országos részvételû fizikaverse-
nyeket. Ezek részletes felsorolása helyett csak meg
kívánjuk említeni, hogy a 2010-ben szervezett és le-
bonyolított, adott esetben több száz fôt is megmoz-
gató versenyek száma változatlanul meghaladja a
húszat. Ezek között számos olyan is szerepel, ame-
lyek hosszabb idô óta évente rendszeresen kerülnek
megrendezésre.

A Társulat 2010-ben is megrendezte hagyományos,
országos jellegû fizikaversenyeit (Eötvös-verseny,
Ortvay-verseny, Mikola-verseny, Öveges-verseny, Szi-

lárd Leó Fizikaverseny). A korábbi évekhez hason-
lóan 2010-ben is a Társulat szervezte meg a résztve-
vôk kiválasztását és a magyar csapat felkészítését az
évenkénti fizikai diákolimpiára.

A Társulat Elnöksége és oktatási szakcsoportjai a
beszámolási idôszakban kiemelt feladatuknak tekin-
tették a fizika – és általában a természettudományok –
közoktatásban betöltött szerepével való foglalkozást.
Véleményezték az OKNT e tárgyban készített javasla-
tait, és maguk is megfelelôen kiérlelt javaslatokkal
fordultak az Oktatási, illetve a Nemzeti Erôforrás Mi-
nisztériumhoz.

A területi csoportok ismeretterjesztô rendezvényei
közül kiemelendônek tartjuk

• a Baranya megyei csoport Kis esti fizika címû,
hagyományos elôadássorozatát;

• a Fejér megyei csoport ismeretterjesztô elôadá-
sait;

• a Hajdú-Bihar megyei csoport által 32. alkalom-
mal megrendezett debreceni Fizikusnapokat;

• a Békés megyei csoport Játsszunk fizikát! címû
interaktív kiállítását;

• a Csongrád megyei csoport ismeretterjesztô ren-
dezvényeit.

A továbbképzésben, szakmai ismeretterjesztésben
és az információszolgáltatásban betöltött szerepe mel-
lett a tehetséggondozás feladatait is szolgálja a Társu-
lat folyóirat-kiadási tevékenysége. A Társulat 2010-
ben kiadta a Társulat havonta megjelenô hivatalos
folyóirata, a Fizikai Szemle 60. évfolyamának számait.
A Társulat tagjainak tagsági jogon járó Fizikai Szemle
megtartotta elismert szakmai színvonalát, változatla-
nul a magyarul beszélô fizikustársadalom egyik igen
jelentôs összefogó erejének tekinthetô. A Középisko-
lai Matematikai és Fizikai Lapok kiadását 2007. ja-
nuár 1-jétôl a MATFUND Alapítvány vette át, de a lap-
tulajdonosok egyikeként a Társulat továbbra is közre-
mûködik a lap megjelentetésében.

Az euroatlanti integráció elôsegítése szolgálatában
állt a Társulat nemzetközi tevékenysége, amellyel a
hazai fizika nemzetközi integrálódásának folyamatát
kívántuk erôsíteni. Az Európai Fizikai Társulat (EPS)
alapító tagegyesületeként a Társulat választott képvi-
selôi útján is tevékeny részt vett az EPS munkájában.

Kulturális örökség megóvása: Eötvös Loránd emlék-
tábla és síremlék koszorúzása.

A kutatás területén elért eredmények elismerésére a
Társulat 2010-ben is odaítélte tudományos díjait, ame-
lyek közül a Bozóky László-díj (Andrási Andor ), a
Jánossy Lajos-díj (Juhász Róbert ), a Novobátzky Ká-
roly-díj (Lévay Péter ), a Selényi Pál-díj (Biri Sándor ),
a Szalay Sándor-díj (Gál János ) és a Szigeti György-díj
(Osvay Margit) került kiadásra.

A Társulat Küldöttközgyûlése a 2010. évi Prométe-
usz-érmet Vida Józsefnek, a Társulat érmét Patkós
Andrásnak ítélte oda. A Társulat Eötvös-plakettjét
2010-ben Blészer János kapta.
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Proton-proton ütközés a CMS detektorban, amelyben 4 nagy ener-
giájú elektront (nyilakkal jelölt, sötét nyomvonalak) detektáltak. Az
esemény azt a jelleget mutatja, amit a Higgs-bozon bomlásából vár-
nánk, ugyanakkor megfelel a Standard Modell alapján várható, más
folyamatokból származó eseményeknek is.

nyozható Mikola Sándor-díjat 2010-ben Honyek Gyula
és Kleizerné Kocsis Mária kapta.

Ericsson-díjat kaptak 2010-ben a fizika népszerûsí-
téséért: Jarosievitz Beáta, Wöller Lászlóné és Bigus

Imre, a fizika tehetségeinek gondozásáért: Bülgözdi
László és Somogyi Sándor.

Az Alapítvány a Magyar Természettudományos Ok-
tatásért Rátz Tanár Úr Életmûdíjat Várnagy István és
Vida József kapták.

HÍREK A NAGYVILÁGBÓL
„Nem tudjuk megakadályozni az álhírek kiszivárogtatását”
Nemrég egy internetes blog arról számolt be, hogy
megtalálták a Higgs-bozont, forrásként a CERN LHC
(Large Hadron Collider) egyik kísérletét jelölve meg.
A hír természetesen álhír volt – ennek kapcsán be-
szélgetett a New Scientist riportere James Gillies -vel, a
CERN sajtófônökével.

– Rossz dolog-e az ilyen kiszivárogtatás?
– Az történt, hogy az analízis egy korai szakaszá-

ban szivárogtak ki az adatok. Ha valami kiszivárog és
aztán kiderül hogy nem igaz, azt a benyomást kelti,
hogy nem igazán tudjuk, mit csinálunk.

– Minek kell történnie, mielôtt ez a információ
nyilvánosságra kerül?

– A részecskefizikában kis munkacsoportok végzik
az adatok elemzését, amelynek eredménye azután az
együttmûködés egésze elé kerül ellenôrzésre. Nagyon
gyakran a kis csoporton nem is jut túl. Ha igen, akkor a
teljes kollaboráció megvizsgálja. Ez lehet a történet vé-
ge, azonban ha kiállja a próbát, akkor egy szélesebb
szakmai közösség elé kerül, és természetesen itt is meg-
állhat a dolog. Nagyméretû együttmûködéseknél azon-
ban elkerülhetetlen, hogy az információ kiszivárogjon.
Ilyen a dolog természete. Ezekben a kollaborációkban
több mint 100 intézmény 3000 kutatója vesz részt.

– Lesz-e boszorkányüldözés a CERN-ben a kiszi-
várgás miatt?

– Ezt nem mondanám, de azért az emberek tudni
akarják, mi történt és elvárják, hogy többé ilyen ne
forduljon elô.

– Mi fog történni, ha valaki a CERN-ben tényleg
megtalálja a Higgs-részecskét?

– Kidolgoztunk egy protokollt a szenzációs eredmé-
nyekre vonatkozóan. Ha valamelyik kollaborációnak
bejelentésre érdemes eredménye van, közölni kell a
CERN fôigazgatójával. Ez aztán az események egy lán-
colatát hozza mozgásba. Más kísérleteknek, amelyek
ugyanazt a jelenséget vizsgálják, meg kell adni a lehe-
tôséget, hogy megerôsítsék az eredményt. Ha az ered-
mény nagyon nagy jelentôségû, mint például a szuper-

szimmetrikus részecske felfedezése, vagy a Higgs-bo-
zoné, a többi laboratórium vezetôit, valamint az összes
tagállamot informáljuk errôl és megszervezünk a CERN-
ben egy szemináriumot az eredmény bejelentésére.

– Ha a CERN-ben felfedezik a Higgs-bozont, kié
lesz a felfedezés dicsôsége?

– Ez nehéz kérdés. Nem lehet a kutatók egy kis cso-
portját megjelölni, mint a múltban. Vegyük például az
utolsó Nobel-díjat a CERN-ben. Mindenki egyetért ab-
ban, hogy a két kitüntetett, Carlo Rubbia és Simon van
der Meer megérdemelte. Bár abban a projektben több
száz kutató vett részt, e kettônek köszönhetô igazából
az eredmény. Ma már ilyen helyzet nem létezik.

– Származott-e valami jó is ebbôl a kiszivárogta-
tásból?

– A mostani, Higgs-részecskével kapcsolatos kiszi-
várogatás óta sok újságíróval beszélgettem, akik meg
akarják érteni a felfedezés folyamatát a részecskefizi-
kában. Ez rendkívül jó dolog. Az a tény, hogy az érdek-
lôdés az eredmények iránt ilyen nagy, csak dicsérhetô,
és valamennyiünknek támogatnia kell ezt a hozzáállást.

(http://www.newscientist.com)
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