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A tárgytéri gyújtósík 1B  pontjából húzzunk az optikai tengellyel párhuzamos suga-

rat. Ez a fősíkot a 1H  pontban metszi, melynek konjugáltja a képtéri fősík 2H  pontja. 

A 11HB  sugár konjugáltja a 22FH  képtéri gyújtóponton áthaladó sugár. Most szerkesz-

szük meg a tárgytérben a 1B  mellékfókuszból kiinduló és a 22FH  sugárral párhuza-

mos sugarat. Ez a tárgytéri fősíkot a 1H   pontban, az optikai tengelyt pedig az 1N  

pontban metszi. A 1H   pont képtéri konjugáltja a 2H  pont. A 11HB   sugár képtéri kon-

jugáltja át kell menjen a 2H  ponton, és párhuzamosan kell haladjon a 22FH  sugárral, 
mivel ezek azonos tárgytéri mellékfókuszon átmenő sugarak konjugáltjai. Jelöljük ennek 
a sugárnak a metszéspontját az optikai tengellyel 2N -vel. A fentiek alapján a 11NB   és 

HN 2  sugarak egymással párhuzamosak, így az 1N  és 2N  pontok eleget tesznek a 
csomópontokra kirótt feltételnek. Mind a csomópontok helyzetét meghatározó (7.1) 
összefüggésből, mind a szerkesztésből következik, hogy a csomópontok a hozzájuk tar-
tozó fősíkoktól azonos távolságra és irányban helyezkednek el. Ezért, ha egy centrált 
rendszer fősíkjai, tehát főpontjai egybeesnek, a csomópontok is egybe fognak esni. En-
nek egyenes következménye, hogy az egybeeső csomópontokon a fénysugarak töretle-
nül haladnak át. Az egybeeső csomópontokat a rendszer optikai középpontjának nevez-
zük. A gyakorlatban eléggé elterjedtek az optikai középponttal rendelkező rendszerek. 

A gömb törőfelület és gömbtükrök esetében a fősíkok egybeestek, ezért ezek optikai 
középponttal rendelkező rendszerek. Optikai középpontjuk a görbületi középpontban 
található. Vékony lencsék esetében a gömb törőfelületek tetőpontjai, így a főpontok is 
egybeesnek, tehát a vékony lencsék is rendelkeznek optikai középponttal, amely (7.1) ér-
telmében  egybeesik a közös főpontokkal. Ezért lehet a vékony lencséknek az optikai 
tengelyre merőleges egyenes szakasszal való ábrázolásakor az O metszésponton áthala-
dó sugarat törésmentesen rajzolni. 

Karácsony János 
 
 

Miért lettem fizikus? 

VI. rész 
 

Interjúalanyunk Dr. Lázár Zsolt, a kolozsvári Babeş–Bolyai 
Tudományegyetem Fizika Karának adjunktusa. Ugyanezen a ka-
ron szerzett oklevelével a norvég bergeni egyetemen mesterizett és 
doktorált. Már fizika oktatóként informatika képzésben is részesült 
a BBTE-n.  

 

Mi adta az indíttatást, hogy a fizikusi pályára lépj?  
A természettudományokhoz való viszonyulásomat nagymér-

tékben meghatározta az a maradéktalanul koherens értékrend, 
amibe beleszülettem. Édesapámról, maga is fizikus, a természettu-
dományok és a matematika szeretete ragadt rám, míg édesanyám 
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részéről, aki pszichológusként elsősorban a művészi képzés és testnevelés irányában hatott 
rám, mégis a tudományok áhítatos tiszteletét tapasztaltam egész életemben.  

Ettől függetlenül szerte(len)ágazó érdeklődésem reál „összetevője” csak tizenéves 
korom környékén került előtérben és mindmáig a művészetek és az irodalom lappangó 
fertőzöttjének gondolom magam. A mérföldkövet a számítógépek színrelépése adta, 
ami szerelem volt első látásra. Szüleim egyértelmű fizikapártiságával dacolva és annak 
ellenére, hogy utolsó középiskolai éveimben a fizika már-már valószerűtlenül egyszerű 
csuklógyakorlatnak tűnt, elhatározásom sziklaszilárd volt: automatizálás és számítógép 
szakon mérnöki pályán indulok el, és minden bizonnyal a mesterséges intelligencia terü-
letén fogok forradalmit alkotni. Ezt a családi disszonanciát egy alkalmi vendégünk ol-
dotta meg, aki meggyőzően annyit mondott:  „De hát a BBTE fizika karán tele vannak 
számítógépekkel”. Bár 1991-ben ennek a kijelentésnek logikai értéke hamis volt, de én 
így lettem fizikus, és mindmáig hálás vagyok a jóindulatú füllentésért.  

 

Kik voltak az egyetemi évek alatt azok, akiknek meghatározó szerepük volt az indulásnál? 
A természet rejtelmeit rögvest feltárni vágyó fizikus hallgatóként eleinte a matemati-

ka anyagot botrányosan túlméretezettnek tartottam, és csak az oktatók karizmatikus 
egyénisége miatt el- és befogadhatónak. Itt elsősorban Szilágyi Pál, Virág Imre illetve 
Balázs Márton nevét keretezném be és futtatnám be arannyal. De bűvészetnek tűnt, 
ahogy a rettegett behemótot, az optikát szelídítette meg számunkra Karácsony János. 
Néda Árpád ízes előadásainak sajátos hangulata pedig valószínűleg elkísér majd egész 
életemben. Természetesen édesapám relativitáselmélet és elektrodinamika előadása több 
okból is különös értékkel bírt.  

 

Miért éppen az elméleti fizika és jelfeldolgozás került érdeklődésed középpontjába? 
Édesanyám azt mondaná, hogy azért az elméleti fizika, mert már csecsemőkoromban 

édesapám bal karjáról lógva bámultam, ahogy számolt és csak számolt.  Az idősorok elemzé-
se és azon belül a biológiai jelek egy olyan terület, mely szépen ötvözi a matematikát, infor-
matikát, fizikát és idegtudományokat, mely utóbbi iránt már iskolai évek óta éreztem affini-
tást. De elsődleges szerepet játszott az a tény is, hogy idegenbe szakadt alváskutató öcsém-
mel ezáltal állandósult szakmai kapcsolatban vagyok „kénytelen”  élni.  

 

Milyen kihívások, célok mentén építetted tudományos karriered? 
Elismerem, hogy nem nagyon törekedtem valós célkitűzések megvalósítására. Szá-

momra a tudomány annyira szórakoztató, hogy nem is tudtam munkaként tekinteni rá.  
Bár a rendszer nem támogatja, én igyekeztem mindig azzal foglalkozni, ami éppen meg-
ragadta figyelmemet.  

Sok ideig az Ig Noble típusú jópofa, de legfeljebb didaktikai értékkel bíró és a valószí-
nűleg Nobel-díjra érdemes, dörgedelmes, de inkább megválaszolhatatlan kérdések között 
lavíroztam. Mezoszkopikus (mikro- és makro- között valahol) rendszerek, pl. ultramagas 
energiákon ütköztetett atommagok vagy a szonolumineszkáló buborék izzó középpontjá-
nak statisztikus fizikáján keresztül még doktorandusz koromban megízlelt 
valószínűségszámítást  a hálózatok elméletében és azon belül pedig a szcientometriában 
(tudományos teljesítmény mérésében) volt alkalmam „munkára fogni”.  Igyekeztem min-
den időben úgy megválasztani a témát, hogy vagy a tanulmányozott kérdés legyen izgal-
mas, vagy ha nem is, akkor a kedvenc matematikai, fizikai és informatikai eszköztáramat 
vetthessem be, vagy ideális esetben mindkettőt. Ez utóbbi azért nem mindig sikerült.  
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Kérlek, mutasd be röviden kutatói tevékenységed megvalósításait, eredményeit. 
A többet hivatkozott tudományos publikációim első nagy csoportja a relativisztikus  

magütközések tárgyköréből származnak. Ezzel a területtel viszont már jó néhány éve 
elvesztettem a kapcsolatot. Az időszerűbb kutatásom, melyet a tudományos közösség 
hivatkozásokkal honorál, az alvás- és idegtudományok illetve az idősorok számítógépes 
elemzésének találkozásából merít. Egy nagyléptékű demenciavizsgálatból, melyet egy 
cambridge-i csoporttal közösen végeztem, az derült ki, hogy a degeneratív folyamat 
egyik legérzékenyebb markere  egy jól ismert, genetikailag meghatározott, 
neurodegeneratív betegségben (Huntington-kór) az alvás minősége, illetve  az alvás alat-
ti elektroencefalogram (agyi elektromos tevékenység) mennyiségi elemzése során nyert 
sajátos mintázat. Ez a biomarker már évekkel a betegség klinikai megnyilvánulásai előtt 
kimutatható, és fokozatosan erősödik a betegség közeledtével. 

 

Melyek a jövőbeli akadémiai terveid? 
Szerintem az egyik legérdekesebb tudományos kérdés az élet kialakulását övező ti-

tok feltárása. Annak szükséges és elégséges feltételeinek tisztázása. A vég nélküli ön-
szerveződés matematikai modellezése. Ezzel számítok behatóbban foglalkozni, mihelyt 
tehetem. Párhuzamosan remélek hozzájárulni az agyi folyamatok jobb megértéséhez. A 
sokéves oktatói munkám alatt összegyűlt elektronikus előadásjegyzeteimet pedig élve-
zettel és haszonnal lapozgatható kiadásba szeretném önteni.  

 

Tanárként miért választottad a BBTE-t? 
Lehet, hogy a korábbiakból már kiderült, hogy gyökereim különösen fontosak szá-

momra. Éppen ezért, mikor doktorátusi tanulmányaimat követően felmerült annak le-
hetősége, hogy úgy folytassam a véleményem szerint legjobb szakmát, és éljek ebben a 
világon, hogy közben, Tamási Áron szavaival élve, “otthon vagyok benne”, akkor nem 
sokat törtem a fejem. Máig úgy gondolom, hogy jól döntöttem, és teszem ezt úgy, hogy 
doktori tanulmányaim, posztdoktori munkám, ösztöndíjak okán hét évet nyugati egye-
temeken csiszolódtam. A Google megkeresését is elutasítottam, bár akkoriban a válla-
latnál minden programozó az ideje 20%-ban a saját projektjén dolgozhatott. Ezt 
keveseltem, mert a BBTE fizika oktatójaként ez a szám majdnem 100%. 

 

Milyen előadásokat tartottál, illetve tartasz? 
Oktatói pályám elején megmártóztam a kvantummechanikában, az atom-, mag- és 

részecskefizikában. Az utóbbi néhány évben elég stabilan matematikai és számítógépes 
tárgyköröket oktatok: a matematikai fizikát, bevezetést az elméleti fizikába, számítógé-
pes és numerikus módszereket, de tudománytörténetet is. Mindegyiket másért szeretem.  

 

Mit tudsz ajánlani a Fizika Kar jövendőbeli hallgatóinak? 
A fizika tanulmányokat azoknak ajánlom, akik szeretik a fizikát. Akinek nem esete, 

az is biztosan jó képzést kaphat egyetemünk valamely más karán. Ha viszont valaki sze-
reti a fizikát, akkor óva intem, hogy olyan mítoszoknak hitelt adjon, mely szerint pénzt, 
hatalmat, boldogságot, többet és hamarabb kaphat, ha valami divatosabb képzést vá-
laszt.  A mai fiatalok abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy nem csak az anyagiak, 
hanem passzióik alapján is választhatnak szakmát. Használják ki! 

 
K. J. 


