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A TÁRSULATI ÉLET HÍREI

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2008. évi Küldöttközgyûlése
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2008. május 31-én,
szombaton 10.00 órai kezdettel tartja Küldöttközgyû-
lését az Eötvös Egyetem Fizikai épületének (Buda-
pest, XI. Pázmány Péter sétány 1/A) 083. elôadóter-
mében.

A Küldöttközgyûlés nyilvános, azon bárki részt
vehet. A Küldöttközgyûlésen a Társulat bármely tagja
felszólalhat, de a szavazásban csak a területi és szak-
csoportok által megválasztott és küldöttigazolvánnyal
rendelkezô küldöttek vehetnek részt.

Amennyiben a küldöttközgyûlés a meghirdetett idôpontban nem
határozatképes, akkor munkáját 10.30-kor, vagy a napirend elôtti
elôadás után kezdi meg. Az ily módon megismételt Küldöttközgyûlés
a megjelent küldöttek számára való tekintet nélkül határozatképes,
de a jelen értesítésben szereplô tárgysorozatot nem módosíthatja.

Napirend elôtti elôadást (kezdete 10 óra) tart Cserti
József (ELTE, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék):
A jövô elektronikája: a spintronika címmel.

Az Elnökség a Küldöttközgyûlésnek a következô
tárgysorozatot javasolja:

1. Elnöki megnyitó; 2. A Szavazatszámláló bizottság
felkérése; 3. Fôtitkári beszámoló, 3.1 A Társulat 2007.
évi közhasznúsági jelentése, 3.2 A Társulat 2008. évi
költségvetése, 3.3 Határozati javaslat; 4. A Felügyelô
Bizottság jelentése; 5. Javaslat az Alapszabály módo-
sítására, 6. Vita és szavazás a napirend 3.–5. pontjai-
val kapcsolatban; 7. A jelölôbizottság elôterjesztése
új tisztségviselôk megválasztására; 8. Vita és vá-
lasztás; 9. A Társulat díjainak kiosztása; 10. Zárszó.

HÍREK ITTHONRÓL

Az ötödik Budapesti Szkeptikus Konferencia
Február 16-án a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetem Fizika Intézetének elôadótermében került
sor a lassanként hagyományosnak mondható télvégi
Szkeptikus Konferenciára. Az idei konferencia bekö-
szöntôje az áltudományok alkalmazkodóképességére
hívta fel a figyelmünket: A báránybôrbe bújt farkas ak-
kor veszélyes, ha elhisszük, hogy bárány. Pedig olyan
könnyen leleplezi saját magát! Egy relativitáselméletet
kritizáló könyv komoly tanulmánynak tûnhet, egy víz-
autómodell a négy kerekével menetkész jármûhöz ha-
sonlít, és egy gyógyszernek látszó tárgy miért ne látsza-
na gyógyszernek, még ha szerényen csupán táplálék-ki-
egészítônek vallja is magát. De ha nyilatkozik a farkas,
a mester, akkor hamar kiderülhet, hogy a relativitásel-
méletrôl csak az antiszemitizmus jut eszébe, hogy a víz-
autó mûködésének leírása egy alig tizenéves kérdésein
elbukik, a gyógyszerrôl pedig egyedül az állítható, hogy
kisebb mennyiségben, bizonyos esetekben nem árt.

A budapesti szkeptikus konferenciákat a Fizikai
Intézet munkatársai szervezik, és ennek megfelelôen
fizikaközpontúak. Idén a súlypont az evolúcióra, és
annak hamis alternatívájára, az intelligens tervezésre
esett, az elôadók többsége mégis fizikus volt. Ez csak
úgy volt lehetséges, hogy módszereiket, szemléletü-
ket alkalmazták a konkrét evolúciós kérdések megvá-
laszolásához, olyanokhoz, mint az evolúciós játékok
evolúciója, vagy hogy létezik-e evolúció? Természete-

sen volt az elôadók között a biofizikus mellett paleon-
tológus is, a pénz darwini evolúciójának kérdését
pedig matematikus boncolgatta.

Ebben a rövid beszámolóban a neveket és pontos
elôadáscímeket szándékosan hallgatom el, mert a kon-
ferencia egyik fô erôssége épp a hozzáférhetôség. Akik
nem áldozták egész szombatjukat egy Budafoki-úti ki-
rándulásnak, azok is figyelemmel kísérhették a konfe-
rencia eseményeit az élô internetes közvetítés jóvoltá-
ból, és aki késôbb lett kíváncsi az elhangzottakra, az
most is követheti a http://www.szkeptikus.bme.hu in-
ternetes címet beírva – akár elôadásonként – a progra-
mot. Sôt, az elôzô négy konferencia elôadásainak több-
ségét is megtalálja a fenti címen archív videofelvételek
formájában. További érdekesség az idei konferencia ar-
chivált anyagának töredékessége, ami nem technikai,
hanem verbális mûhiba következménye.

A délutáni programban a média gyerekekre gyako-
rolt hatásának elemzése, majd hangsúlyozottan misz-
tikum- és auramentes bûvésztrükkök következtek –
mindkét programpont nyilvánvalóan az áltudományok-
kal szorosan összefüggô kérdéseket vet fel és segít meg-
válaszolni. Ezután Mindennapi áltudományaink cím-
mel esettanulmányok következtek Magyarország ho-
roszkópjától a gravomágneses falszárításig. Közben tör-
tént egy stílusbeli félrelépés, amikor a megfogalmazás
nem bizonyult eléggé körmönfontnak, és ez lehetôséget
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teremtett a megsértôdésre, ami öncenzúrához kellett,
hogy vezessen. Tanulság ebbôl is levonható: A lehetô-
ségig személytelen fogalmazás az áltudományokkal
szembeni fellépés állandó formai követelménye.

A nagyobb gond a rossz hatásfok, amiért aki ered-
ményesen mûveli a tudományt, kétszer is meggondol-
ja, hogy vitába szálljon a sarlatánokkal. Ez a körül-
mény volt a konferenciát üdvözlô Nobel-díjas Oláh
György szavai mögött. Amikor ugyanis néhány hó-
napja kiderült, hogy egy légbôl kapott állítást Oláh
tekintélyére hivatkozva próbálnak elfogadtatni, az
erre figyelmeztetô levélre azt válaszolta, hogy: „Sajnos
nem sokat lehet tennem, ha bármilyen módon is félre-
vezetôen és nevetségesen hazug módon idéznek. Nem

tisztelem meg az ilyesmit, hogy tudomást vegyek róla,
vagy eljárást indítsak. Az áltudomány elleni küzdel-
müket azonban nagyon szívesen támogatom.” Ennek
a támogatásnak a jegyében került sor egy másfél órás
videokonferenciára, és az ott elhangzottak néhány
mondata lett a konferencia mottója.

A befejezés pedig a James Randival készült film, ami
kétszeresen is ok az optimizmusra. Elsôsorban a pseu-
do-science fáradhatatlan ellenfele, Randi maga, másod-
sorban pedig a konferencia közönsége, közelebbrôl az
az elszánt száz fôs kemény mag, amelyik kitartott este
9-ig, amíg a DVD képsorain a legmakacsabb kanálhaj-
lítgató is megtört Randi türelmes tekintete elôtt.

Füstöss László

HÍREK A NAGYVILÁGBÓL

Mire jó a szamárium?
A csillagászok által megfigyelt ritkaföldfémek fontos
információt adnak arra vonatkozóan, hogy a távoli
csillagokban milyen égési folyamatok játszódnak le.
A nehéz elemek – azaz bármi, ami a vasnál nehe-
zebb – két fajta folyamatban jöhetnek létre. Az aus-
tini Texas Egyetem kutatói Ian Roederer vezetésével
azt akarták megtudni, melyek ezek a folyamatok,
ezért a feltételezetten különbözô folyamatokban
részt vevô két csillag spektrumában európium, sza-

márium és neodímium nyomait vizsgálták. A spekt-
rum vizsgálatával a kutatócsoport meghatározta az
elemek izotóptartalmát, és megerôsítette, hogy a két
csillagban valóban különbözô mechanizmusok ját-
szódnak le. A szerzôk szerint, akik az eredmények-
rôl nemrég számoltak be (Astrophys. J. 675 (2008)
723–745), a tudósok ismeretei a nukleoszintézisrôl
„nem állnak messze a valóságtól”.

(http://www.nature.com/)

Nagy-Britannia és Franciaország atomenergiával fogja ellátni a világot
A brit Guardian címû lap információi szerint Nagy-
Britannia és Franciaország szerzôdést fog aláírni egy új
típusú atomerômû kifejlesztésére, valamint az új tech-
nológia elterjesztésére a világban abból a célból, hogy
a globális klímaváltozás hatásai csökkenthetôk le-
gyenek. A szerzôdést az Arsenal csúcstalálkozón jelen-
tik majd be, amikor Gordon Brown és Nicolas Sarkozy
Észak-Londonban az Emirates Stadionban találkozik. A
britek a francia szakértelem segítségével olyan erômû-
veket akarnak építeni, amelyek nem fosszilis tüzelô-

anyagokat használnak fel. Franciaország elektromos
energiafogyasztásának majd 79%-a származik atomerô-
mûvekbôl, míg az Egyesült Királyság kiöregedett erô-
mûvei az igényeknek mindössze 20%-át fedezik csak.
Brown abban reménykedik, hogy a partnerség eredmé-
nyeképpen szakképzett brit munkaerô is létre fog jön-
ni. Ez a szakértelem, a franciákkal együttmûködve, a
következô 15 évben alapul szolgálhat az atomerômû-
vek más országok számára történô eladásánál.

(http://blogs.physicstoday.org/newspicks/)

Franciaország csökkenti a nukleáris robbanófejek számát
A BBC híradása szerint Nicolas Sarkozy elnök bejelen-
tette, hogy egyharmadával csökkentik a levegôbôl indít-
ható francia nukleáris atomtöltetek számát. A csök-
kentés eredményeképpen a megmaradó, kevesebb mint
300 robbanófej „a fele annak a mennyiségnek, amivel az
ország rendelkezett a hidegháború idején”. Az elnök
azonban hangsúlyozta, hogy Franciaország „életbiztosí-
tásként” ragaszkodik az önálló francia atomütôerô fenn-

tartásához. Sarkozy más nemzeteket is sürgetett atom-
fegyvereik számának csökkentésére, valamint felszólí-
totta Kínát és az Egyesült Államokat, hogy ratifikálják az
1996-ban aláírt Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty
szerzôdést. Felhívta továbbá a figyelmet arra, hogy nem-
zetközi szerzôdésben kellene betiltani hasadóanyagok
elôállítását atomfegyverek számára.

(http://blogs.physicstoday.org/newspicks/)
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A Nomad nevû mágnes a CERN-bôl Japánba költözik

Fizikai Szemle
MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT
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A CERN fizikusai a NOMAD-mágnest és más azzal kap-
csolatos mûszereket a japán KEK-nek (Japanese High
Energy Accelerator Research Organization) ajándékoz-
ták. A több mint 1000 tonnás berendezést, amely négy
Boeing 747 repülôgép súlyánál is nehezebb, a kutatók
szétszerelve küldik el. Január folyamán 35-nél több kon-
ténert töltött meg a 150 részegység, amelyeket teher-
autóval, vonattal és hajóval juttatnak el úticéljukhoz.
A sokmillió dollár értékû berendezést a T2K (Tokai to

Kamiokande) kísérletben fogják használni, amely 2009
ôszén fog indulni. A Tokaiban mûködô J-PARC gyorsító

40 GeV energiájú protonnyalábjával intenzív, alacsony
energiájú neutrínónyalábot hoznak létre, amelyet a 300
kilométer távolságban lévô Super-Kamiokande neutrí-
nó-obszervatóriumba küldenek. A nyalábot vizsgálva
azt fogják tanulmányozni, hogy a neutrínók oszcillál-
nak-e a három neutrínótípus között. A mai napig a
három keverési paraméter közül csak kettôt sikerült
pontosan meghatározni. A T2K-kísérlet célja a harma-
dik paraméter meghatározása, amely a neutrínófiziku-
sok számára alapvetô fontosságú.

(http://blogs.physicstoday.org/newspicks/)

Az indiai kormány javítani igyekszik a nôi tudósok helyzetét
Amikor 2000-ben kinevezték Vijayalakshmi Ravind-
ranathot a gurgaoni Nemzeti Agykutató Központ
igazgatójává, történelmi precedenst teremtettek. Ra-
vindranath volt az elsô nô, aki az indiai Tudomány és
Technológiai Minisztérium 65 tudományos intézete
egyikének igazgatója lehetett – és mai napig is csupán
egyike annak a két nônek, aki ilyen pozíciót betölt-
het. Ami Indiában a nôi tudósok kinevezését illeti, „a
helyzet szánalmas” – jegyezte meg Ravindranath.
Meglepô, hogy abban az országban, amely 1966-

ban Indira Gandhi t megválasztotta miniszterelnök-
nek, ilyen rossz a nôk helyzete. A Nemzetközi Nôna-

pon, március 8-án Új-Delhiben szervezett konferen-
cián több mint ezer tudós beszélt a nôk karrierje elôtt
álló akadályokról, és azt is megvitatta, hogyan lehetne
több nôt rávenni tudományos életpálya választására.
A konferencián Kapil Sibal tudományos miniszter
bejelentette, hogy „fontos lépések fognak történni
azért, hogy … a nôk elfoglalhassák az ôket megilletô
helyet a tudományban”, beleértve olyan új intézkedé-
sek megtételét, amelyek lehetôvé teszik, hogy a kis-
gyermekes anyák rugalmasabb munkarendben dol-
gozhassanak.

(http://blogs.physicstoday.org/newspicks/)

A Pentagon legalább 520 millió dollárt költ ûrfegyverek kutatásra
Igen nehéz meghatározni, hogy az Egyesült Államok Vé-
delmi Minisztériuma pontosan mennyit költ ûrfegyver-
kutatásokra – és azon belül milyen projektekre. A külön-
féle programok legalább egy tucat különbözô számlán
futnak, az alkalmazott technológiák többsége „duális
használatú” – ami azt jelenti, hogy más célokra is felhasz-

nálják, mielôtt a Minisztérium titkos, „fekete” költségve-
tésének része lesz. A Center for Defense Information
szervezet szerint a Pentagon a 2009. évi költségvetésébôl
legalább 520 millió dollárt fog költeni olyan kutatásokra,
amelyek az ûrfegyverkezést szolgálják.

(http://blogs.physicstoday.org/newspicks/)

Az amerikai kábeltévé-csatornák híreiben a tudományra
öt óránként csak egy perc jut
A Project for Excellence in Journalism elemzést tett köz-
zé a TV-csatornák és újságok hírmûsorairól. E szerint a
kábeltévé-csatornák híreiben öt óránként csupán hat
perc jut az egészség, a környezetvédelem, a tudomány
és a technológia híreire. 3 perc 46 másodperc az egész-

ségre és egészségügyre, 1 perc 25 másodperc a környe-
zetvédelemre és mindössze egy perc jut a tudomány és a
technológia kérdéseire. A jelentés szerint az online hír-
forrásoknál és TV-hálózatoknál sem jobb a helyzet.

(http://blogs.physicstoday.org/newspicks/)
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