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rületen a további felfedezések. Olyan megoldást is kidolgoztak, ahol a két ferromágneses 
fémréteg közé egy szigetelő nanoréteget helyeztek. Ezen a vékony szigetelő rétegen, egy 
másik kvantummechanikai jelenség (alagút-effektus) folytán, a vezetési elektronok részben 
át tudnak jutni a szigetelőn. Ez a szendvics-struktúra mind információ kiolvasó, mind 
elektronikus kapcsolóként is működhet. Ahhoz, hogy nagy kapacitású, olcsó merevleme-
zeket gyárcsanak, még egy fontos felfedezésre volt szükség. A költséges epitaxiális techno-
lógiát egy olcsóbb eljárással kellett helyettesíteni. Stuart Perkins az Egyesült Államokban 
kidolgozott egy olcsóbb eljárást, a szórásos (sputtering) technológiát, amely nem állít elő 
tökéletes monokristályos rétegeket, de ezekben a nano-filmekben is létrejönnek a 
monokristály rétegekben tapasztalt jelenségek.  

A világ számos intézetében folynak kutatások ezeken a területeken, és egyre több 
alkalmazási lehetőségre derült fény. Ma már azt mondhatjuk, hogy egy új elektronika 
van kialakulóban, amelynél a nano-filmekben létrejövő elektronspin tulajdonságok játsz-
szák a főszerepet. Ezért az elektronikának ezt az új területét spintronikának nevezték el 
a kutatók. 

Fert és Grünberg munkásságának jelentősége nem pusztán egy új kvantummechani-
kai-effektus felfedezésére korlátozódik, hanem azon túlmenőleg a XXI. század egy új 
tudományágának, a spintronikának a létrejöttét eredményezte, amely számos területen a 
nanotechnológia alkalmazását teszi lehetővé. 2007-ben a fizikai Nobel-díjat olyan kuta-
tók kapták, akik felfedezésükkel egy új korszakot indítottak el az elektronikában.  

 
Puskás Ferenc 

 
 

Békésy György Nobel-díjas fizikus  
kolozsvári gyökerei 

 
Békésy György (1899. Budapest – 1972. Honolulu) magyar állampolgárként, Magyar-

országon végzett kísérleteiért lett az 1961. évi orvostudományi Nobel-díj kitüntetettje, „a 
fül csigájában létrejövő ingerületek fizikai mechanizmusának felfedezéséért". A 
Békésy-életmű legjelentősebb eleme a belső fülben lejátszódó mechanikai folyamatok 
megfigyelése, leírása és a hallás természetére vonatkozó új elmélet megalkotása. Ő készí-
tett elsőként a belső fülhöz valóban hasonlóan működő modellt. Sikerét a csiga alkotó-
elemeire vonatkozó részletes vizsgálatoknak és a nagyszámú mérésnek köszönheti. Na-
gyon fontos azon megállapítása is, hogy a fülben az idegi gátlás mechanizmusa milyen 
módon járul hozzá a „jel”-nek a „zaj”-tól való megkülönböztetéséhez. Békésy számára a 
biofizikai szemlélet volt a meghatározó, és összekötötte a három érzékszervet (fül, bőr, 
szem) egymással. Életművében is összekötötte a fizikai, hírközlési és orvostudományi ku-
tatásait egymással és a tudományos munkásságát a művészettel. Haláláig kutatásaiban az 
interdiszciplináris szintézis irányába haladt és ezt hagyta az utókorra is örökségül. 

Békésy édesapja, Békésy Sándor kolozsvári születésű. Iskoláit szülővárosában végzi, 
doktori diplomáját is a kincses város közgazdasági karán szerzi, majd első munkahelye 
is szülővárosához köti, a kolozsvári egyetem közgazdasági karán kap állást. Nem sokáig 
marad Kolozsváron, mert magas fokú idegen nyelv tudása és széleskörű jogi és közgaz-
dasági ismeretei, amelyet a kolozsvári egyetemen szerzett, alkalmassá tették arra, hogy  
egy érdekesebb munkakört válasszon, diplomáciai pályára lépjen. Édesapjának ez a pá-
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lyaválasztása, az ifjú Békésy számára döntő jelentőségű volt. A Békésy család, követve a 
diplomata családfőt, éveket töltött Európa különböző országaiban, fontos 
kultúrközpontjaiban. Már középiskolás korában különböző nyelvű iskolákba járt (ma-
gyar, francia, német), más és más kultúrkörnyezetben.  

 

 
A maradék Békésy kert tisztásán látható ez a 
„kőkert”,  a kőasztal, kőpad és a kőszékek.  

 

 
A Békésy kúria  Majális utca felőli nézete 

 

 
A Békésy kúria bejárati homlokzat 

 

Vegyészdiplomáját svájci egyetemen 
szerezte, míg doktori diplomáját, édesapja 
kérésére, a budapesti tudományegyetemen 
védi meg kísérleti fizikából, annál a Tangl 
professzornál, aki a kolozsvári egyetemről 
került Budapestre.  

Önéletrajzi írásaiban többször is ki-
hangsúlyozza, hogy bár sikeres kutató-
munkájának nagy részét híres külföldi 
egyetemeken végezte, egész tudományos 
pályafutását, a Magyarországon szerzett 
tudományos ismereteinek és az ott elkez-
dett kutatómunkájának köszönheti.  

Békésy György orvosi Nobel-díjas fi-
zikus, a magyar tudományos iskola méltó 
követője lett, melynek kísérleti fizikai 
alapjait Eötvös Loránd, a biológiait 
Szentgyörgyi Albert alapozta meg. 
Békésy György 1912-ben szüleivel Ko-
lozsváron jár, felkeresik az ősi Békésy-
fészket. A Békésy-kúria ma is áll, a Majá-
lis (ma Republicii) utca 43 szám alatt, a 
botanikus kerttel szemben. Felemelő ér-
zés volt számomra, hogy felleltem a 
Békésy-fészket. A bejárati kapu eltűnt, a 
kertet modern blokkokkal szórták be, de 
látható a háromszintes, címerrel ellátott 
ősi kúria, mely még most is – 150 év után 
– faragott oszlopaival és bejárati lépcső-
zetével hirdeti az erdélyi Békésy család 
XIX. századi pompás ízlését. A békási 
kövekből kirakott asztal a körülötte talál-
ható kőszékkel egy kissé rendezetlenül 
hever a kertben, de még ma is megidézik 
a letűnt korok emlékét. 

Érdemes lenne, ha a kolozsvári közvélemény, a kolozsvári középiskolák tanárai és 
diákjai összefognának a Békésy-fészek megmentése érdekében. Az alábbi három fény-
képen a Békésy kúria és a maradék kert egy része látható. 
 

Vincze János 
 
 
 
 


