
Ez a szimbiózis nem mindig mûködött tökéletesen, mi-
vel például egy matematikus és egy látszólag hozzá
közel álló elméleti fizikus véleménye egy eredmény
szépségérôl nem feltétlenül egyezett meg, és akkor
még nem beszéltünk a kísérleti eredmények értékelésé-
rôl. A Nagy Károly elnöksége alatt történt szétválás két
koherens, dinamikusan fejlôdô, jól mûködô osztályt
hozott létre. Ennek jelentôségét csak akkor tudjuk meg-
ítélni, ha látjuk a hasonló koherenciával nem rendelke-
zô osztályok állandóan visszatérô problémáit.

Az új Fizikai Tudományos Osztály elnöki tisztségét
1993-ig Nagy Károly viselte, s ezalatt egy lényeges és
elôremutató újítást vezetett be az addig csak akadémi-
kusok részvételével folyó osztályülések rendjébe. Meg-
hívta az egyetemi és akadémiai fizikai intézetek veze-
tôit, s ezáltal lényegesen kiterjesztette a fizika akadémiai
szintû problémáinak diszkussziójában résztvevôk körét.
Ez a kezdeményezés késôbb továbbfejlôdött, s ma már
akadémiai törvénybe foglalt, hogy még az MTA doktora
képviselôk is jelen vannak az osztályüléseken.

Az Akadémia és egyetemek kapcsolatában kiemelke-
dô fontosságúnak tekinthetô a tanszéki kutatócsoportok
létrejötte. A kezdetek visszanyúlnak a 60-as évekig, ami-
kor Nagy Károly és kollégái rábeszélték az Elméleti Fizi-
ka Tanszék akkori vezetôjét, Novobátzky Károly akadé-
mikust, hogy az egyetemen, de az egyetemtôl függetle-
nül, az Akadémia égisze alatt hozzon létre egy kutató-
csoportot. Ez meg is történt 1960-ban, s hasonló kutató-
csoportok Szegeden és a BME-n is létrejöttek (ezek vol-
tak az elsô kutatócsoportok, amelyeken keresztül bizo-
nyos értelemben intézményesült az egyetemek akadé-
miai támogatása). E kutatócsoportok jelentôsége abban
rejlett, hogy míg egyetemi állásokra csak olyan embert

lehetett felvenni, aki nem csak szakmailag jó, de egyben
a rendszer elkötelezettje is, addig az akadémiai intézmé-
nyekben az ideológiai feltételeket nem vették szigo-
rúan, s ez sok jó fizikus túlélését jelentette.

A Tanszéki Kutatócsoportot Nagy Károly 1968-tól
1999-ig vezette. Én magam is e kutatócsoport tagja va-
gyok 1971-tôl, úgyhogy közvetlenül éreztem e védôer-
nyô – amelyet Nagy Károly emelt fölénk, s ami megad-
ta a békés alkotásra való lehetôséget – hatását. Nagy
Károly úgy érezte, hogy magas színvonalú kutatás ma-
gától kell menjen. Ehhez persze a csoport tagjainak
kiválogatása volt lényeges, amit szigorúan vett: csak a
szakmai kiválóság, a tudomány iránt elkötelezettség és
az emberi tisztesség számított. Ez a kiválasztási rend-
szer létrehozott egy életvidám, rendkívül motivált és
sikeres gárdát, amelyhez tartozni rangot jelentett. Nagy
Károly e kutatócsoportban indította meg és tudatosan
fejlesztette a statisztikus fizikai kutatásokat, ami – visz-
szatekintve az utóbbi 50 év eredményeire – egy kiemel-
kedôen sikeres tudománypolitikai döntés volt.

A tudományos és tudománypolitikai eredmények-
tôl függetlenül tudnunk kell, hogy Nagy Károly az
oktatást, mégpedig a matematika-fizika szakos taná-
rok oktatását tekintette legfontosabb feladatának.
Ahogy mondta „csinálom, ameddig bírom”. Három
évvel ezelôtt a tanároknak indított PhD kurzusok
egyikét tartotta a fizika történetérôl. Képzeljük el a 87
éves tanárt, amint bemegy a terembe, megáll az osz-
tály elôtt, s így indítja elôadását: „Idén a 63. tanéve-
met kezdem ezen az egyetemen”.

Ezzel a képpel búcsúzom, s hozzátenném, hogy
szerettünk, életed példa marad, történeteidet tovább-
mondjuk, emlékedet megôrizzük. Nyugodj békében!

A TÁRSULATI ÉLET HÍREI

Felsôoktatási és tudományos díjak, 2016
A 125 éves Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2016-ban is
kiosztja a társulati kitüntetéseket, valamint a felsôok-
tatási és tudományos díjakat. A társulati kitüntetést a
küldöttközgyûlésen vehette át Nagy Dénes Lajos (Eöt-
vös Loránd Fizikai Társulat Érme) és Füstöss László
(Prométheusz-érem „A fizikai gondolkodás terjeszté-
séért”). A felsôoktatási és tudományos díjak átadására
Szegeden, a Fizikus Vándorgyûlésen kerül sor.

Életmûdíj kategória

Dombi József egyetemi tanárnak, a Szegedi Tudo-
mányegyetem professzor emeritusának, a fizika mû-
velésében, oktatásában és támogatásában több évtize-
den keresztül kifejtett magas színvonalú tevékenysé-
géért az Eötvös Loránd Fizikai Társulat a Marx György
Felsôoktatási Díjat adományozza.

Az élet csodálatos ajándéka az, ha valaki egész
életében szeretett családjának és élethivatásának él-
het. Dombi József tanár úrnak megadatott ez a lehetô-
ség, és Ô becsülettel megszolgálta ezt.

1938 szeptemberétôl a szegedi egyetem polgára-
ként és a Báró Eötvös Kollégium ösztöndíjas tagjaként
készülhetett fel élethivatására, a fizika kutatására és
oktatására. Szorgalmával, tehetségével kiemelkedett
évfolyamtársai közül, amit az is igazol, hogy másod-
éves korától a Gombás Pál által vezetett Elméleti Fizi-
ka Tanszéken lehetett demonstrátor, majd az egyetem
elvégzése után Fröhlich Pál Kísérleti Fizika Tanszé-
kén díjtalan gyakornok volt. A szépen induló karriert
azonban megtörte a katonai behívó és a háború utáni
zavaros évek.

Néhány évig matematika-fizika szakos középiskolai
tanár, majd 1950 szeptemberétôl, 66 évig, napjainkig
nevelô egyetemének kutatója, oktatója. Igen, így jelen
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idôben, mert – az 1985-ös nyugállományba vonulását
követôen – még ma is tanít az Optikai Intézetben.

A Budó Ágoston által szervezett és vezetett lumi-
neszcencia kutatócsoport – megalakulásától kezdve –
sikeres tagja volt, ebbôl a témából publikált és szer-
zett tudományos fokozatot. Munkája minôségét jel-
lemzi, hogy a Budó Ágoston által megkövetelt – köz-
ismerten magas – szakmai színvonalat egész pályafu-
tása alatt minden területen maradéktalanul teljesítette.

Azok közé tartozik, akiknek sikerült összehangolni a
kutatói tevékenységet az oktatómunkával, amiben ered-
ményeit tudása, szakmaszeretete, lelkesedése, és a saját
minôségi munkájával arányos igényessége biztosította.

1973 óta tagja az Eötvös Loránd Fizikai Társulatnak.
Szervezôje, mozgatója volt a fizikatanárok és fiziku-
sok szakmai rendezvényeinek.

Mindezekért lehet még ma is szeretve tisztelt példa-
képe több ezer tanítványának, akik között szép szám-
mal vannak akadémikusok, MTA elnök, rektor, kuta-
tóintézeti fôigazgató, és ami legalább olyan fontos,
sok-sok kiváló fizikatanár.

Dombi tanár úr egész életében egyéniségével, hi-
vatástudatával, tudásával, munkájával, a fizikát szol-
gálja, annak szépségét, hasznosságát hirdeti, reméljük
még sokáig. Ezért illeti meg Ôt ez az életmûdíj.

„PhD fokozat után, MTA doktori cím elôtt díj”
kategória

Bordács Sándornak, a Bu-
dapesti Mûszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem Fizi-
ka Tanszék egyetemi ad-
junktusának, aki a mágneses
anyagok optikai viselkedé-
sének tanulmányozása terén
jelentôs nemzetközi vissz-
hangot kiváltó eredménye-
ket ért el, az ELFT a Budó
Ágoston-díjat adományozza.
Bordács Sándor felfedezései
ígéretes alkalmazási lehetô-
ségeket kínálnak az optikai kommunikációban fény-
egyenirányítók és fénykapcsolók formájában, míg a

bioszenzorika területén új utat nyithatnak királis mo-
lekulák nagy érzékenységû optikai kimutatásában. Fia-
tal kora ellenére kiforrott kutatói személyiség, aki saját
ötleteit sikeresen valósítja meg, kreatív a kísérletezés-
ben, jó elôadó, igényes cikkíró és eredményes pályázó.

Csonka Szabolcsnak, a BME
TTK Fizika Tanszék egyete-
mi docensének, a nanoszer-
kezetek elektrontranszport-
jának nagy visszhangot ki-
váltó kísérleti kutatásáért a
Társulat a Gyulai Zoltán-
díjat adományozza. A Cson-
ka Szabolcs által elôállított
és vizsgált rendszerek a mo-
dern anyagtudomány világ-
szerte intenzíven kutatott
struktúrái: a félvezetô réteg-
szerkezetektôl, a nanopálcákon át a felfüggesztett gra-
fénig terjednek. Litográfiai eljárásokkal kialakított nano-
áramkörökön tanulmányozza a ferromágneses-szupra-
vezetô korrelációkat, kvantummechanikailag összefo-
nódott spinállapotok koherenciáját, ballisztikus és me-
zoszkopikus transzportjelenségeket. Csonka Szabolcs
kiváló képességû kísérleti fizikus, aki a berendezés
tervezésétôl kezdve a kísérletek elvégzésén át egészen
az eredmények értelmezéséig sikeresen viszi végig
kutatási terveit.

Kiss Annamáriának, az
MTA Wigner Fizikai Kutató-
központ Szilárdtestfizikai és
Optikai Intézete tudomá-
nyos fômunkatársának, az
erôsen korrelált kondenzált
anyagok fizikája területén
végzett élvonalbeli alapku-
tatási eredményeiért az
ELFT a Gombás Pál-díjat
adományozza. Kiss Anna-
mária analitikus számolásai
és kvantum Monte Carlo

szimulációs munkája nemcsak elméleti, de kísérleti
problémák megoldásához is jelentôsen hozzájárult,
elsôsorban mágneses tulajdonságok modellezésével.

Kormos Mártonnak, az
MTA–BME „Lendület” Sta-
tisztikus Térelméleti Kutató-
csoport tudományos munka-
társának, a Társulat a János-
sy Lajos-díjat adományozza.
Kormos Márton kiemelkedô
eredményeket ért el az ala-
csonydimenziós kvantumos
rendszerek elméleti vizsgála-
tában, amelyek az optikai
rácsokon csapdázott ultrahi-
deg atomokkal végzett kísér-
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letekhez is szorosan kapcsolódnak. Feltétlenül megem-
lítendôk még az egydimenziós Bose-gázzal kapcsolatos,
valamint a zárt kvantumos rendszerek nemegyensúlyi
dinamikája témakörében elért eredményei.

Somogyi Gábornak, az MTA–Debreceni Egyetem Ré-
szecskefizikai Kutatócsoport tudományos fômunkatár-
sának, aki az elmúlt tíz évben a nagyenergiás részecske
ütközések pontos leírásához szükséges második sugár-
zási korrekciók elméletének kidolgozásán dolgozott,
meghatározó szerepéért az ELFT a Novobátzky Károly-
díjat adományozza. A mai kísérletekben elérhetô ener-

giákon az erôs csatolás érté-
ke viszonylag nagy, ezért a
perturbációszámítás maga-
sabb rendjeiben megjelenô
sugárzási korrekciók isme-
rete szükséges a hatáske-
resztmetszetek pontos elmé-
leti meghatározásához. E je-
lentôs technikai kihívással
járó kutatásban Somogyi
Gábor munkássága kiemel-
kedô volt.

EURÓPAI ÉRDEKESSÉGEK A EUROPHYSICS NEWS
VÁLOGATÁSÁBÓL (2016. február–július)

Vissza a termoelektromos hatás alapjaihoz

Y. Apertet, H. Ouerdane, C. Goupil, Ph. Lecoeur: A
note on the electrochemical nature of thermoelectric
power. Eur. Phys. J. Plus 131 (2016) 76.

Az új kutatás ráirányítja a figyelmet az elektron
diffúziós mozgékonyságának szerepére a hulladékhô
elektromos árammá alakításában.

Sok közismert fizikai jelenség létezik, amelyeket
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nem feltétlenül értünk részleteiben. Ez a helyzet a ter-
moelektromossággal is, amely az általában energia-
veszteségként elkönyvelt hô befogásával elektromos
áramot hoz létre. Nincs közmegegyezés arról, hogy a
Seebeck-együttható, amely az elektromostöltés-transz-

port és a hôtranszport közötti csatolás erôsségét jel-
lemzi, a kémiai vagy az elektrokémiai potenciál gra-
diensébôl származtatandó. A termoelektromos csatolás
definíciójának a Seebeck-együttható mérési utasítására
alapozott pontosítása után vizsgálják a termoelektro-
mos feszültség és a különbözô termodinamikai poten-
ciálok kapcsolatát. Kimutatták, hogy az elektromos
áram kifejezése közvetlenül megkapható a drift-diffú-
ziós egyenletbôl, azaz a hatás kapcsolódik az elektro-
nok diffúziós mozgékonyságához. E felismerés poten-
ciális alkalmazhatósága tíz nagyságrendet fog át a mik-
rowattostól a kilowattos teljesítménytartományig.

A kritikus összepréselés jelensége és
az optimalizáció Kényszer Kielégítési Feladata
S. Franz, G. Parisi: The simplest model of jamming. J.
Phys. A: Math. Theor. 49 (2016) 145001.

A gömbök amorf pakolását szokás „összepréselés-
ként” is emlegetni. Az összepréselési pontot nemter-
mikus összenyomás révén lehet elérni. E pontban a
gömbök (részecskék) mozgására megengedett tarto-
mány nagysága eltûnik. Ez a marginális mechanikai
stabilitású rendszer termodinamikailag kritikus. A
szokásos fázisátalakulásokkal szemben ezen átala-
kulás kritikus exponensei nem függnek a rendszer
térbeli kiterjedésének dimenziójától. Ezeket átlagtér-
közelítésben számolták ki. A cikk megmutatja, hogy
az összepréselést hozzá lehet kapcsolni az optimali-
záció elméletének egyik alapproblémájához a foly-
tonos változókra megfogalmazott Kényszerek Kielé-
gítésének Feladatához (angol rövidítés: CSP). A
gömbök által kitöltött térrész hányadát a teljes térfo-
gathoz a gömbök áthatolhatatlanságának kényszere
mellett kell maximalizálni. A szerzôk a Perceptron
elnevezésû neurális hálót tanulmányozták közel a
véletlen mintázatok tárolási határkapacitásához. Ez
felel meg az összepréselési átalakulásnak. Az opti-
malizációs feladat a paraméterek függvényében le-
het konvex vagy nem-konvex. Az elôbbiben az ösz-
szepréselési átmenet nem kritikus, az utóbbiban vi-
szont kritikus tulajdonságú. A fizikai helyzetre átfor-
dítva az állítást, az elôbbi esetben az összepréselt
állapotot folyadékfázisból, az utóbbiban marginális
üvegfázisból közelíti meg a rendszer. A szerzôk
ugyanazokat a kritikus exponenseket találják, mint
gömbökkel dolgozva átlagtér-közelítésben. Folyto-
nos nem-konvex CSP esetén feltételezik egy szuper
univerzalitási osztály létezését, amelynek természetét
az állapot üvegszerûsége határozza meg az össze-
préselési pont közelében.
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